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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR Nüshası her yerde 5 kuruş 

Ekmek 11 kuruşa satılmalıdır! 
Y apddıfı iddia olunan yobuzlukları, ıui istimalleri meydana çıkarmak için kurulacak 

bir tahkik heyetinin süratle ite batlamasını tehir halkı namıne talep ediyoruz! 

Maksadımız şu makama çat
IDak, bu memuru tahtıa et
ınek, ona ve ya buna sataş
lllak değildir. Şahıslarla işimiz 
yok. Ne Aliyi, ne de Veliyi 
İstihdaf ediyoruz. Maksadımız 
sadece ileri sürülen bir iddia
nın tahkikini istemek, binneti
ce, eğer vaki ise, gayri meş· 
ru kazançlara mani olmak, 
tehrin ezeli derdi, ekmek me
ıelesini halletmektir. 

Diyorlar ki: 

«- lstanbul halkı belli başlı 
ııdası olan ekmeği hem ça
ınur gibi, hem de dört beş 
kuruş fazla para vel·erek pa
halıya yiyiyor. Hiç şüphe yok 
ortada bfı'Jtllhm sui istimaller 
fU zümrenin ve ya bU' mtlea 
~ döndürdüğü dolaplar, 
doymak bilmiyen hırslar var. 
Bu sui istimaller senelerdir 
devam edlfifr , bu dolaplar 
•enelerdir dönüyor , bu hırs 
halkın kesesini mütemadiyen 
kemiriyor. Arıyan yok, soran 
Yok , araştıran yok , anlıyan 
Yok, alakadar olan yok 1 » 

Bu sözleri söyliyenlerin el
lerinde deliller de var. Devam 
_.iyorlar: 

~ - Şehremanetinin tesbit 

etliği ekmek halitası birdir. 

Fakat, sorarız size, şehirdeki 
Ytlzlerce fırından hangi biri
liıüıı ekmeği diğerine benzi

Yor. Hangisi renkçe, lezzetçe, 

-.llZaraca birbirine müşabih? 
liaydi bunlar farksızdır diye

liıaı; ya fiat meselesi? Nerh 

!:._dir dendiği zamanlar 15 
---'lfa, 14e ekmek satan fı-

rıncılar oluyor. Bu ekmekler 
fena mı? o halde neden mü
sadere olunmıyor? F ormllle 
muvafıksa niçin öteki fınn-

lann 17 ye ekmek s;.tma· 
sına, biçare fakir· halk
tan 2-3 kuruş fazla para al
ınmasına müsaade ediliyor?. 

DeQirmenciler ihtikar 
yapıyorlar 

Diyorlar ki: << Fınncılara 
verilen mesarifi imaliye faz -
ladır. Bunun müfredatını a -
mele yevmiyeleri bize naza -
ran kat kat yüksek olan Av
rupa şehirlerindeki ücretlerle 
mukayese edecek olursak a
rada şayanı hayret derecede 
fark bulun -
duğunu gö -
rürüz. Şeh • 
remaneti a -
tet hakkı o
larak teabit 
ve hesaba it
hal edilen ra-
kamı belki 
fa ali y etleri 
mahdut olan 
f ırıncılan ko· 
rumak için 
bu kadar 
yükseltmiştir. 
Fakat her 
şeyden evel halkı, onun men· 
faatini düşünmek lizım. Ni -
hayet az ekmek çıkaran fı -
nnlar eczaneler gibi tasfiyeye 
ve tahdide tabi tutulabilir. 
Yeter ki fakır halk bu hayat 
pahalılığında ekmeği olsun 
mutedil bir fiatla yesin! Pa
halılığın sebeplerinden biri 
de bu!..» 

Diyorlar ki «Ekmek fiyatı-
nı yükselten amiller arasına 
değirmencileri ithal etme~ek 
mUmkün değildir. Bu mues-

seselerin kırma hakkı olarak 
aldıkları p ara b u n l a r ı 
kontrol etmekle muvazzaf 
makamlann zan ve farzettik
leri mıktarda değildir. Eğer 
şehremaneti ekmek fiatları -
nın yüksekliğini uğraşmıya 
değer bir mesele addediyorsa 

demelidir!» 

evela değir -
menleri mü -
rakabe altına 
almalıdır! » 

Diyorlar ki: 
« 72 kiloluk 
bir çuvalda 
72 kilo un 
bulunmalıdır. 
Çuvalın ağır

lığını buna 
ithal etmek 
kur naz lı ğı nı 
göste ren lere 
<<Artık yetişir 
efendiler ! » 

Nihayet bütün iddialarını 
hülisa ederek şunları söyli
yorlar: 

- Eğer zahire borsasında
ki dalaverelere mani olunur
sa, eğer makul şerait altında 
yeni bir ekmek tecrübesi 
yapılırsa, eğer değirmencile
rin ihtikirına set çekilirse, 
eğer fırınların mesarifi ima
liyesi azaltılırsa ekmek fiyat
rını 12 hatta 11 kuruşa in
dirmenin suhuletle imkan al
tına gireceği görülecektir!» 

Mademki 14 e ekmek sattla
biliyor, demek ki işte dala
vere var. Demek ki yapılan 
sui istimaller, dönen dolaplar 
doğru .. Size şimdi perde ar· 

kasında olup bitenleri anla
talım ... » 

Bunları kısmı mahsusumuz
da birer birer dercedeceğiz. 
iddia sahipleri son söz olarak 
diyorlar ki: 

- Bugün 16,5 a satılan 
ekmek 12 hatta. 11 kuruşa 
satılabilir. Senelerden beri 
gösterilen ihmal hala devam 
edecek, halkın göz göre so
yulmasına müsaade olunacak 
mıdır?)> 

Tekrar edelim: Biz bu iddi
,alarm doğfQluğuna kani ve 
kail olmuş değiliz . Sadece 
anlamak ve halka anlatmak 
arzusundayız. Bunun için de 
işin tahkikini istiyoruz. 

Şehremanetinin, fırıncıların, 
değirmencilerin, Zahire bor
sasının matbuat mümessille
rinin, hatta icap ederse hüku
met adamlarının iştirakleri ile 

bitaraf bir heyet teşkil olunur. 
Bu heyet mevcut iddiaları in
ceden inceye tahkik eder ve 
neticeyi meydana kor. 

Bu suretle sürüp giden de
dikodular, kulaktan kulağa fı
sıldanan şayialar şüpheli söz-

ler, manalı gülümsemeler ke

silir, biter. 
Halkın bu kabil işleri ile 

meşgul olması için kurulan 
müessese bunu yapmalıdır, 
yapmıya mecburdur ve bizim 
bunu ·kendisinden istemek 
ha kımızdır. 
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~.Telgraf= habt;rl;~ 
içm "24o,, mit- İtalyan meclisinde bizi Orduları 
yon lira kabul ] ,\ l d d b Fransızlar fara-

edildi a .a {3 ar e en eyanat,findan ıslaha de-m ~~~in~· b~· n:t:n~:~- ı Rom:ı 30 (Hususi) - Italyan meclisi meb'usanı azasından l k 
teakip 240 milyon liralık Nafıa sinyor Fera, mecliste bir nutuk irat ederek İtalyayı alakadar vam 0 unaca 
tahsisatını kabul etmiştir . eden muhtelif meseielerden İngiliz - İtalyan münasebetinden, Atina, 29 - Yunanistan
Bunun 140 milyonu şimendifer , şarki Akdcnizin vaviyetinden bahsetmiş, Fransanm Suriye hu- da mevcut olup müddeti bu 
ve limanlara, 100 milyonu su- dudu meselesini Türkiye ile doğ·rudan doğrüya müzakereye ayın sonunda hitam bulan 
lama işlerine sarfolunacaktır. girişerek idare ile intaç etmeye çalışmasına işaret etmiştir. Fransız heyeti askeriyesinin 

maaş kanunundaki 7 ve müddeti, tarafeynin muvafa-
8 im:i memur dereceleri Alman istikrazı T . tG' katile, iki sene daha temdit iur,}kiiye - c y-ıarras&ı. 

tevhit, bunların ve askeri me- Berlin, 29 _ Beşyüz milyon ve mukavele tecdit edilmiştir. 
murların (7)inci derecedeki marklık istikrazın üçyüz mil- Dün tesbit Tayyareciliee de 
=~rı ::.:=~~t:~.5) lira olarak yondaıı ibaret olan ilk kısmı- edileiı itilafın . eh1::ı~ret ~:~ra:~!~r 
lflefsuh süt şirketine teşek- na şimdiden iştirak teahhü- k. 
llV.lkülünden evel kefaletinden dünde bulunulmu~tur. esasları nedir? ciiiğin inkişaf ve terak ısi 
dolayı sendilder tarafından Es- Alman sosyalistleri Türk - Fransız itilafı, dün, için bugün münakalat nczare-
naf bankası aleyhine bir dava • tinde münakalat, iktısat, har-
açılmışhr. Magdaburg, 29 - Sosyalist Hariciye vekilimizle Fransız biye ve bahriye nazırları ara-

marülfünunda ders senesi kongrası fırka encümeninin sefiri arasında kat'i surette sında bir müzakere yapılmış, 
sonu münasebetile dün tar..zim ve kongre heyetince tesbit edilmiştir. İtilafa göre, bu hususta bazı mukarrerat 

mfiderris ve muallimler şere- tadil ed-Hen mil!i müdafaa 
fiııe bir çay ziyfeti verilmiştir. programını (( 147 » reye karşi 
Neşet Ömer bey, Darülfünu~ 
mm bir senelik fad:yetinden 
bahis bir nutulr: ~.,,yiemiştir. 

ffius ticareti haric;ye raü
liJlmessili M. Lohovi dün Ti-: 
caret M. Muhsin beyi -ziyaret 
etmiştir. Bu ziyaret, tacirleri-
mızın Rusyada gördükleri 
müşkülattan şikayetlerle ala-
kadardır. 
wezihe Muhittin H. aleyhin
llU!deki davalar af kanunu 
ile sukut etmiştir. 
rfi11eclis reisi Kazım paşa Hz. 
~ sah günü şehrimize gele-
cektir. 
li!imanullah Hz. nin amcası 
~ Nadir Han Efgan kralı 
ilan ec i miştir. 
lifilandarma U. kumandanı 
~zeki paşa Ankaraya avdet 
etı.-ıiştir. 
l(!jlmacet mütekait ve mazul m memurlarına maas ver-
miyecektir. Halbuki memur
lardan tekaüdiye kesmektedir. 

meybeliadada 120 tonluk 
bir su depcsu yapıla-

eaktır. 
lf!isnaf bankası sermayesini 
ır:'lj 500 bin liraya iblağa 

karar verdi. 

mu sene Haydarp<lşa şimen.
difer mektebinden 54 

efendi mezun olmuştur. 

Dzmir yerli mallar! koruma 
cemiyeti "yazlık lzmir m::>-

dası,, diye ~reı~i kur:.~a.,lardan 
bir biçim kabul elm~ştir. Bu
nun ceket ve gömleği 7 bu-

<<244» ı·ey ile tasvip etmiştir. 
!1!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!1:;;::::~:~ 

çuk liradan faz1aya malolmıya- j 
caktır. 

Dngilterede intihabat bu
gün başlamaktadır. 

rffilaraş meb'usu Nurett:n 
~ beyin esbabı vefan ta-
mik edilmektedir. Mer:.umun 
defninden evel yapılan anıc!i
yatta bir damar · patlaması 

neticesinde öldüğü ve fennen 
vefatın önü alınmak mümkün 
olduğu anlaşılmıştır. 

Kahraman .. ~J. 

llJ<ho ıc: it. h.ılıeı:eri. 

vun\ .ı ~iıunıı. 
~!nc'll.1 dıın~·:ı· ı. 

'\ ··' ruıımıı ~.ıhifc i. 
nıuh.ıl;er:ıeltr. 

Ilık.he ve .ıirc. 

l ıaı ar tçiııJet.:l ül~. 1 c 
~.ıiı l. 

C:Lniın h::ıl11:rlcri. 

l'oli.; iı:ıbcrleri 'e saire. 

Ir·ak n1urahhas
larına zi)Iafef 
Mardin 29 (H. M.)-Türkiye 

Irak daimi hud:ıt komisyonu 
Türk baş mura:ıhası T eyfik 
Hadi bey tarafından Irak mu
rahhasları şerefine parlak bir 
ziyafet verilmiştir. 



Ye~i Yurt 
ffimsesizlere 

Yardım için f ah· 
fa dôşek alındı 
1- l<imaesiz çocuklar için açı -
. eak yurt önümüzdeki hafta 
~de küşat edilecektir. 

Yort için alçak demir 
:y~ üzerinde yatak vazi
dtsiııi görecek 50 tahtadan 
öıek ısmarlanmıştır. Bu tahta 

htaldar , cumartesi günü , 
~nıancte teslim edilecektir . 
. Urda, kimsesiz olmak ~artile 

kJz, erkek çocuklar alınacaktır. 

Yeni müze • 

lnkilô:p müzesine 
ne gibi şeyler 

konulacak 
1 

inkılap müzesi, bütün eser
tr. hazırlandıktan sonra küşat 
~ılecektir. Müzeye, lzmirdeki 

1
unan mezalimini musavver 

0
• an bir İtalyan ressamının 

ftnıdi Şehremaneti salonunda 
llluaJJik bulunan tablosu, eski 
-.t Yeni kitaplar , gazeteler , 
~ecnıualar ve sair eserler 
k onulacakbr. Bunlardan başka 
adın ve erkek kıyafetlerinin 

~edri~n aldığı tekamül de , 
ıyafet nümunelerile teşhir 

edilecektir. 

A.ians murah
has/arı gidiyorlar 

Ajanslar kongresi dün içti-
lllaana nihay t . . M hh e vermıştır. u-A kaslardan 35 kişi bugün 

n araya gidecek, diğerleri 

ti~enıleketlerine avdet edecek-
r. 

gü Murkahhaslar Ankarada bir 
n alacaklar rt . .. .. 

avd t d , e esı gunn 
e e ecekl d" M .._ lara hatı 1 er ır · urahhas-

yalar v r·aı o. a~ak altın madal
erı mıştır. 

Beyoğlu id 
• B - . nıan vurdu 

.. e>:?&lu ıdman .; 
kulubumüze 111 Yurdundan· 
h ensup . · 

afta zarfında t h . azanuı hır 
h. a rıren 
ızzat müracaat ed ve ya 

ı- 1 . . erek kunıp e ırtıbatlarını 
edip etmediklerini bUhd~faza 
lid" l Aks" ak ırnıe-ır er. ı t dirde k l~ 
alakaları kesilecektir. u uple 

Nizamnamenin ( 22 ) . . 
maddesi mucibince kulu"bı~ı 
g .. h A f un 
•yesını ususı men aatlerine 

alet edenlerin kulüple alaka
ları kesilmiştir. Bu gibiler hiç 
llıiiracaat etmemelidirler. 

Son Saat 
*P 

100 numara ihtilftfi 
Nuruosmaniye caınünin 
~apılan kapanacak mı? 

Nuruosmaniye camiinfn kapalL aptesanesi önündeki 
çirkin manzara 

Şehremaneti ile Evkaf ve mışlar, her taraf duvarla çev-
Dini müesseseler müdürlüğü- rilmiş olduğu için dayanılmaz 
nü işgal eden yeni bir ihtilaf bir teaffün hasıl olmUf, bu 
vardır. Kaydedelim: pialiği gören seyyahlar da 

Nuruosmaniye camii içinde manzaranın resmini çekmiye 
ve çarşı kapısı cihetinde ca- başlamışlardır. 
miin apteshaneleri vardır. Bunun üzerine Dini müesse-
Şehremaneti bu aptesanelri seler müdürü, Şehremanetine 
bir müteahhide ihale ederek bir tezkere yazarak aptesane-
asri bir hale ifrağ ettirmiştir. lerin derhal açılmasını rica 
İnşaat esnasında Evkaf, apte- etmiştir. 
sanelerin kendine ait olduğu- Haber aldığımıza nazaran, 
nu, Emanetin buraları kiraya Dini müesseseler müdürlüğü 
veremiyeceğini Emanete bil- gelecek hafta da aptesaneler 
dirmiştir, Emanet te inşaat açdmaclığı takdirde camiin 
bittikten sonra aptesaneleri hem çarşı cihetindeki, hem de 
açmamışbr. Cağaloğlu cihetindeki kapısı-

Bu sefer de işe dini mües- nı kapamağa karar vermiş 
seseler müdürlüğü karışmıştır. bulunmaktadır. 
Zira aptesaneler açılmayınca Aptesane ihtilafı halledilin-
çarşı esnafı ve halk camiin cf ye kadar bu kapılar ancak 
havlısma su dökmeye başla- namaz vakitleri açılacaktır· 

Okopanosun ikinci 
muhakemesi 

Kanunen hakkı olmadıği hal .. 
de siyasi neşriyatta bulun~n 

bu yüzden seddedilerek mes ul 
müdürü mahkemeye verilen 
Okopanos gazetesi hakkında
ki karar nakzedilmiştir. Üçün
cü ceza mahkemesi bu davaya 
dün tekrar başlamıştır. 

Yarınki maç 
Yarın lik maçlarının so -

nuncusu olmak üzere Fener
bahçe ile Vefa arasında bir 
maç yapılacakbr. Maamafih bu 
maçın neticeye tesiri olamı-
yacakbr. ,, 
Galatasarayın Izmir 

seyahati 
Galatasaray birinci futbol 

takımı, « 25 » hazirana doğru 
lmıire gidecektir. Üç maç için 
yapılan bu seyahate atletlerin 
de if tiraki muhtemeldir. 

Orozdibaldan kumaı 
çalıyorlarmıt 

Çarşı içindeki kuyumculara 
ve Eminönündeki büyük ma
ğazalara, şık kıyafetlerle uğ
rayıp kıymetli eşya, mücevhe
rat çalnn hırsız kadınlardan 

sabıkalı Zeliha ile ku>ti Hay
riye evelki gün ( Orozdibak ) 
mağazasından ipekli kumaş 

çalmaktalar iken cürmü meı
hut halinde yakalanmışlar ve 
müddei umumiliğe testim edil· 
mişlerdir. 

Bu da bit 
mücadelesi 1 

Balıkesirin Kepsut kazasınM 
daki lekeli bummayı izale 
etmek için o civarda bitlerin 
kimilen imhasına karar veril-
mifür. 

Sahife J 

Şekspirle 
Tagor 

- Senin Aka Giindı1:::, Şe
kspir için :ır deli diyor. Se 
der$fn'I 

- Aka Gündüz dostumu:, 
bana dünyada bir dıi:ii

ne tam akıllı insan güslersİlı 
ve bunlarm okka dürt yt"i;, 
dirhem lam akıllı olduk/arma 
dair, iyi bir mülelıussıs r 
poru getirsin, o ::amwı :, 
kspirinl zır - deli, Jun:::ll' 
deli olduğuna ben de im:anı z 
basarım. Ilem merak el111c . 
delilik bugün, o kadar yaba-

na atılacak bir şey defjildir. 
Geçenlerde Almanyadan bu-

raya yelen prof esiir « Wey
gand », verdi[ji konfcransla-
rm birinde diyordu ki, ba:ı 

ressamların çıldzrdLklarz son-
ra yapllkları resimler. <( lw
yali lıis » ve « hezeyan »
farının tesiri ile akıllarl bw;
larında iken yapllkları resim
lerden daha çuk gıi.:el, clalıa 
çok san'atk<lrane oluyor. 

- Yai> Jlcaba muharrir
ler de öyle mi dersin, onlarM 

da çıldırdıklan sonra mı da
ha iyi ya:mLya ba:jlıyorlar? 

- Artık orasım bilmem! 
Bildiğim bir şey varsa o da 
şimdiye kadar ~·i/ıamn en 
anlı, şanlı bir dü.lıisi saydan 

Şekespire :.ır - deli yajfosz 
yapıştırıldıktan sonra, ge
riye kalan bütün dünya 
üdeba ue şuarusının: « Yeni 

.llevlana Celcileltini Rumi. na
mı diğer Grambik Frec/erik 

Napoleon JJonaparl » lan 
f arkkırı kalmaz. 

- Ya « 1'agor »a ne <ter
sin? Onun için de afyonu, 
yemi patlwmş bunafjın biri 
di.yorlar? 

- Bwıaklıyma pe/i. inan
mam ama, ondaki o torba 
sakalı gürdük.çe insanın: 

« ilacı baba dum dum 
Sakaltna kondum! » 

Diye bağıracağı geliyor . . 

** 
Güzel san'atlar birliğini.n 

kongresi , 
Güzel san'atlar birliğinde 

bugün aaat 11 de 8CDelik 
konıre toplanacaktır• 

• 
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Şehnaz 
Şerbet bardafım 

zevcine sundu 

Gelinin bu sözü ifitmemez- filin k&n k6riine vukuu, bir 
'itte ıelerek düşünmiye daldı- nevi sukut acw uyandıracaktı. 
tmı (6riince ilave etti : Şelmaz, bu acı ile kartılat-

- Haydi Ermeni gelinleri mayı istemedi. Kendini naza 
a'bi tomurtma. Şerbeti getir çekmeyi, ıu intikal devresini 
de i.çdim, 90nra da yatalım. zerre zerre tadarak ve tattıra-
Siibaha kadar konutacak rak yaşamayı kurdu. Ancak 

kar:ırını ne suretle tatbik ede-
cl9iiliz a. ceğini bilemiyordu. Kaideşf -
Şdınu, bariz bir isteksiz· kenliğfne rağmen, sesinde ve 

Hlde kalktı. Kocasının kendi bakişında kısraklara seri bir 
ayajma bumakla başlıyarak vazı teslimiyet aldıran şehbu 
mütemadiyen kösterdiği faiki- aygırlann tesiri mahsiis olan 
Jet, halli hatır bile sormiya lü- kocaama karşı nasıl bir tavur 
mm g6rmiyecek derecede ta- takmacaktı? Surat mı aaacak, 
bndığı yaz'ı mütehekkim git- itaataizlik mi gösterecek, yok· 

sa maksadını, arzusunu sözle 
tikçe çoğalan bir tesir ile gil- mi anlatacaktı? 
aline gitmiye batlıyordu. Bir Nihat Ef. şeker terbetini 
tleha da ıeçmesi mftmldln yudum yudum içti ve elinin 
--,an bu sayılı ve pek aziz tersile ağzını silerek: 
;'ecenin muhayyel zevklerinden - Haydi kız -dedi- sen de 
lliç birini henilz idrak edeme- iç ve soyun! 
mifti. ~Yatalım!» sözil bir nevi Şehnazın düşünceleri gene 
mlijdei lıaz olsa da o neticeye zirüzeber olmuştu. Kocaamm 
tekaddüm edecek hiç bir cil- agzından emir tarzında çıkan 
,.;{lisan ve hatta küçük bir şu kelime; biraz evelki (yata-
cilvei nazar görmemişti. Nihat lım!) emrini teyit eden bu söz 
efendi, ilk hamlede son mer- ne parlak dakikalar vadedi-
laaleye ayak basmak istiyen yordu. Lakin gene o kelime 

kendisini gelinlik, zevcelik 
bir erkek rolU oynuyordu. mevkiinden çıkarak bir hiz-

Şehnaz, şerbet bardağını metçi mesabesine koyuyurdu. 
xvcine sunarken böyle bir Soyunmak; kocaaının koynuna 
YUiyeti hissiye içinde idi. sokulmak için, tedrici bir 
Mabedi visalin eşiği önünde sarhoşlukla kızlıktan kadın-
teheyyUç etmeyi bilmiyen, o lığa geçmek için soyunmak, 
mabedin duvarlanna, sakfine tatlı ve bahusus zaruri bir 
g&z gezdirmeyi düşftnmiyen şeydi. Ancak, gelinlerin bin· 
ve doğrudan doğruya seccade- nefis değil, kocalannın elile 
yi mihraba sermek azmini ta- &oyunmalan da çok kıymetli 
flY&D kocasına karşı artık naz- ve ehemmiyetli bir adetti. 
lanmk lazımdı. duyğu itibarile o adetin uluorta payimal 
hayli olğun ve dolğun olan edHmesine, ruban iktitaf olu-
ıenç gelin, kızlıktan kadınlığa nacak lAyczal neşenin 6ldn-
intikal ederken mütelezziı ol- rlilmesfne nasıl tahammtıl o--
duğu kadar mtiftehir dmayı lunmalıydı? 
bir hak tanıyordu ve bu hak, Şel:· u, yanm saatten .. ri 
hasran kocasının ihzarı nftva- teakup eden manevi iııbizam· 
zişlerile tatmin olunabilecekti. lann bu dilşiken tetUmmeslııe 

Halbuki o, bu cihete hiç dayanamadı, zaif bir ..ıe 
yanaşmıyor ve kendisini' mu- sızlandı: 
kaddim · ib • - Arakçını çıkaramam kil 

eaız timamsaz şe- Nihat, töyle bir bakb: 
kilde· hemen kadm yapmak - Haklwn. Bu ıoyhayı 
i,tiy~du. Kadın olmak, ih~va tutkalla perçiiıliyorlar, bari 
ettiği zevke nazaran haddı za· ben çıkarayım. 
bnda bir itila, ruha neşveler Gelin, mes'udane giilllmıedi. 
veren bir ytikseliş olsa da o , Kocasının, arakçını çıkarmak 

OaktUlllk anyarum 
Veni ve eski tnrk harflerile 

mnkemmel okur yazanm lı
tanbalda olmak tutile mnes
aeaelerde daktiloluk anyorum. 
Un kapana, pmtareatant (N. S) 
rumuzuna muracaat 

* Ennal .ırıkı bakk11da 
Gazetenizde ıon alb ay için

de "800" parça metrik mey
dana çıkanldıtını yazıyonunuz. 

Şehrimizde (800) detil belki 
(8000) parça metruk vardır 
ve fakat bunlar mektumdur, 

latanbulda Rum ve ermeni-
ler namına mukayyet bulunan 
emllkin kiffesi yegin yegin 
ve sureti ciddiyede tetkik 
edilirse görtılecektir ki Yani
lerin, Ambarciyanlann idare 
ettikleri ve icar bedellerini 
tahsil eyledikleri binlerle 
hisseli ve hissesiz mektum 
firari ve mllbadil emlaki zli
hQr edecektir. 

Kanaatim şudur: 
Maddei kanuniyenin şiddetle 

tatbikine geçilirse mektum 
emlik pek çabuk meyda
na çıkar. Akli halde bu 
ı,ıer ıenelerce ve daima za-

ıuretile olsun adete müraat 
göstermesi teessürünü lrlderdi. 
Bir kucak altın telden farl<aız 
olan güzel saçlanna eldeğdi
recek elan fU genç erkegfn 
bu temsil ile şevke gelerek 
buıelerinf ibzale başlıyacağını 
ve kendisini plirbeycan bir 
hummayi muhabbetle elbiaeain
den tecrik ederek öpe öpe, 
okşıya okcıya yatağ:ıJ:~üre
ceğini limit etti, dud nda 
canlı bir tebeuümü fttiba, 
kocasının önüne oturdu. 

Evelce a&ylediiimiz veçbile 
arakçm denilen "1lh, değme 
gayretle bulunduğu yerden 
&ynlacak belllardan değildi. 
Her güvey, bu kWlha merbut 
olan iplikleri yegin yeğin 
koparmıya, tek bir aaç kıh 
kırmadan ve gelinin b&flllda 
cüz'i bir llZI ika etmeden o 
yumak yumak iplikleri çıkar
mıya mecburdu. Güveylerin 
fikirlerini bir noktada tespit 
ettireceti ve bu tesebbüt 
yOztmden llkılganlık meselesi 
bertaraf olacağı için bu it 
.. ıdfaf kaideleri,. arasana ao-
lmlmftur · Bir •vtili · b6yle 
derin bir ihtimam, ~ok ince 
bir itia• ile aoymakta, onun 
saçı OstGnde uzun uzun el 
gezdirmekte belki şi'riyet 
nrclır. LAlria, birbirini henilz 
K6ren kadmla erkek arumda 
6u ti'riyetfn tahakkuk edip 
edemiyeceji de bir mealedir. 

Her De iael Gllzel kamma 
hak veren Nihat ef. o nazar-

Mayıs 31,, .. 

ranmıza olarak devam edr 
cektir. 

Karilerinizden: Cezsoi 
• Büyük kamus hakklnda 

26 mayıs 929 tarihinde lr 
tanbul Galata büytik kamU' 
mnellifliği namile bir makbu' 
almış ve abone bedeli olan 575 
kuruşun süratle gönderilındİ 
hususundaki kayde mosteni" 
den parayı Alaşehirden g61l" 
dermiştim. Şimdiye kadal' 
kamus gönderilmediğinden tC" 
reddüdümü mucip oldu. Acr 
ha böyle bir müessese yJ. 
mudur? 

Mağnisa İstasiyoll 
başmemuru 

İbrahim 

* Bir ricaya cenp 
Karilerimizden Ömer Lütfil 

bey bir mektup göndennift 
Y qiltulumba tekkesinin « ld" 
man yurdu » na verilmesi içlO 
Hükumet nezdinde tavasauttl 
bulunmamızı rica etmektedir• 
Bu mektuba, maalesef gazete" 
mizin ve gazetelerin böyle İŞ" 
lerlc meşgul olmadıkla?"ı cevr 
bmı vereceğiz. >f 

hırq nesneyi elifo ve göziylf. 
lakaydane muayene etti, · J 
saçlar arasındaki siyah iplik" 
lerin kolayca çıkarılm1yad" 
;;.ını bir kerre daha .m!ada
İki - üç saniye teemmülil 
müteakıp kuvvtli elile arakçıo' 
yakaladı, hızlı hızlı bükmiyO 
başladı. Sıra sıra iplikletı 
şimdi ince ve sarı kıllarlf 
içinde dolanıyor, dolanıyor 91 
teker teker, çifter çifter kO" 
parak gene saçlar arasınd• 
aallanmıva bqlıyordu. 

Gelinlik knllh, bu ameliyt 
neticesinde bulunduğu yerdeO 
ayrıldı, aynasının camı kırıJclJ, 
yaldazlan d6küldn, b~ 
bir tekil aldı. Likin saçlarıır' 
da hemen hemen bayn kal" 
madı. Yer yer acı bırakaral 
ta kökünden kopan zerri' 
t-:1ler, gelinin beyaz entan.lt 
nın kollarında ve omuzlarmdl 
kıvnlıp yabyorlarclı. 

Şehnazın gözleri bu um~ 
mu ifkence neticesinde nedi 
lenmifti; utanmua ağlıyacalrt 
baiu'a bağıra aibya~ 
Arakçınlann makasla ve 1' 
çaki ile iplikleri keailmek .-
retile çıkanlmaaı kadmlar ara' 
a&Dda kabalık aayıluken k~ 
amm kendiaine reva ıörd~ 
fU muamelenin bir hakar.t 
oldujunu anlıyor ve için iti' 
yanıyordu. 

[Mabadi var] 
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Muhittin B. KızoQlan kız ve gebe! Taksi iicreti 

lt' 

lıtanbul belediye Ge~elik m~ddi bir hadiscdi~. Ma- Şehremini mua
teisi olarak ka- nevı gebelık yalnız Hazretı Mer- vini Şerif B. o/o-

lacak mı? yeme kısmet olmuştur ya binemezmiş. ıl 

ı.-

~,uj, 
371 
esi 
fllİ' 
~.,.. 

dat 

\' [ Geçenlerde Alman- maz. ilk dört buçuk ayda 
~ eni vilayet ve Belediye yada kızoilan kız iken idet görmemek, aş ermek, 
d unu Büyük Millet Meclisin- gebe kalan ve rityada bulanb, kusmalar, kamın bü-

'11 çıkmak üzeredir. Kanun gebe kaldıiı iddia yümesi, rahmin de büyüklüğü 
~ca Şehremaneti, Belediye edilen (Uda Velsung)- hep gebeliği hatıra getirir, 
-·naeti Unvanını alacak ve ed' kodul •at un d ı u ma- fakat hiç biri gebeliğin hakiki, 

İnin emri altına girecektir. cerasını anlabmftık. kat'ı bir alameti olmaz. Bu hal-
b Bu vaziyet karşısında lstan- Bu hususta kadm he- ler bir çok rahatsızlıklarda da 
~ belediyesinin vaziyeti ne kimi Cemal Zeki B.in 16r6lebilir. Netekim muhayyel 0 
acağı malum değilse de mev- yazdığı makaleyi dere- gebelik denilen bir hal var. 

te" ~t rnaliimat Muhittin beyin ediyoruz ] : Çocuklan çok seven ve ço-
ct' u ttıakamı muhafaza edeceği Bir kız, kızotlan im iken cuğu olmıyan (isterik) kadınlu 
alt ~ezindedir. yani kızlık unna halel gel- gilnün birinde Adet görmezler, 

0o Ötıriilbedayi meden pek ili gebe kalabilir, qererler, kannlan şişer, hatta 
ıan' atk&rları bu pek basittir. yalnız rüyada çocuğun kannlannda oynadı-

hu Darülbedayi sa n'atki.rlan erkekle münasebette buluna- ğmı duyarlar. Muayene edilin-
d ınn İzmirden şehrimize av- rak manen hissettiği heyecan ce ortada ne gebelik, ne bir 
~deceklerdir. neticesinde bir kadmm ıebe ıey bulunmaz. Hakikat şudur: 

't'd. kalmasına fennen imkln yok- Kadın çocuk istiyor, telkin 
~1 ırnekilQ l farm- tur. cc Lida • nın hiklyesinde hiasile kendinde bütün gebelik 

b l gebeliğinin « dört aylıktan ftaretleri tezahür ediyor, fakat 
Vayı dŞ iYOT fazla olduğu, çocuğun adeta bunlarda gebeliğin kat'i ala-

t Fatih- Edimekapı tramvay oynadığı» tabirleri var. Bu kız meti olan çocuğun kalbinin 
te' i"t.l•nın küş;st rerminin, cumar- hakikaten iebe midir? vuruşları yoktur, çocuğun 
İŞ' k'81 günU yapılması kat'iyet Evveli bunu tetkik edelim, kalbi ana rahminde iken da-

ye' tapetmiştir. Ufak tefek nok- miiteakıben bir kızın kızlığı kikada 120-130 defa zereban 
~ar kalmışsa da, bunlar, bozulmadan nasıl gebe kala- eder, rnnesının kalbinden 
-.lllllvaylann işlemesi için ma- bileceğini, rüyada gebe kalı- fazla vu.ur. Az bfr zaman 
~eşkil etmemektediı. Bili- nabilfr mi, bunlan ayn ayn ya- sonra « Lida » nın kamında 

ikmal edilecektir. zacağım. çocuğun kalbinin zerabanı 
b Eatih-Edirnekapı, ücret iti- Bir kadının gebe olduğu duyulunca mesele hallolunur. 

ca' lril~ ıbir mıntaka addedil- nasıl anlaşılır? Gebeliği tahakkuk eder. 
adı· ~ektedir. Taksimden Edirne- Bir kadının gebeliği dört Gelecek defa bir kızın kı-
ülil •pıya da tramvay işletilecek buçuk ayı geçmeden, çocuğun zoğlan kız iken nasıl gebe 
çıııJ \'~ Yedi mıntakada seyahat kalbinin harekib (nebezanı) kalabilece ğini anlatacağız ... 
iye :ıaenlerden şimdi. alınmakta duyulmadan kat'iyetle anlaşıl- 1 Dr: Cemal Zeki 
letı ~eyahat ücretı alınacaktır. 

1:'; l(ııraklık tarifesi Yeni kararl 
nd• bitiyor Tc hl. . ec 

~~dolu demiryollan ida- a ısıye m -
il 

1 ge~en sene kuraklık mü- /isi idaresi 
f •3tbetıle bir tenzilatlı tari-
~ tanzim etmişti. Bu tarife lağvedilfyOT bi: . müddeti (1) haziranda .f'. olacaktır. 
h k arıfenin temdit edilmesi 

0~ kında henüz bir iş'ar vaki 
.. ~ıştır. 

'\rnaroz kadı~ı 
dil irt\lhedayiin bir kaç gün
n r Zınirde temsil ettiği (Ay
g ltoz kadısı) piyesi için İzmir 
Ilı ~el eri şedit yazılar yaz
Ilı a a ve bu piyes içfn iğrenç, 
~ekreh, mlifsit sıfatlarını 

ar•' İz . nrnaktadırlar. Bunun için 
" lllıtde çıkan gazetelerden biri 

~ok ağır bir başmakale yaz
b ığı gibi diğer bir gazete de 
u Piyesin men'i için müra

Clatlarda bulunmaktadır. 

Bir gazetede tahlisiy,~ mü -
düriyeti umnmiyesinln 1 hazi
randan itibaren tirket haline 
kalbedileceği ve meclisi idare
sinin lağvolunacağı yuılm~ı. 

Tahlisiye miidürii Necmettin 
bey dtbı bir muharririmiz• 
demişdir ki : 

«- idarenin firket haline 
kalbedileceği yalandır. 1 ha
zirandan itibaren meclisi idare 
lağvedilmif ve tahlisiye teşki
lib hGtthı Tttrkiye sahillerine 
teımil edilmiştir, Şirket haline 
ifrat edilecek değildir. Gene 
lktısat vekiletine merbut mft· 
diiriyeti umumiye halinde ifayi 
vazife edecektir.• 

Din isl(~ri 
·" 

Mektepten çık-
• 

mıyan, ımanı -
hafzp oldmıyor 

Bu günlerde münhal oian 
imam ve hatiplik için İstan-
bul milftülUğUne müracaat 
edenlere imam ve hatip mek
tebinden mezun olmadıkça 
milftOlnk vazife vermcmiye 
başlamıştır. 

Diğer taraftan lstanbul 
imam ve hatip mektebfoden 
mezun olanlar hemen umumi-

yetle köy muallimi olmald:adır. 
Bu mektebe devam eden ta
lebeden çoğu taşralı, çiftçi 

çocukları olduğu için memle
ketlerinde hasada yetişmek 

Ozere mektep erken imtihana 
bqlamıştır. 

Taksi ücretlerinin u
cuzlaması kaI"arına raO· 
men, bazı şoförler, hah\ es
ki tarife üzerinden para 
almaktan vaz geçmemiş• 
terdir. Hatta, dünkü sa• 
hah refiklerimizden bll'i, 
bizzat Şehrenılnl muavlol 
Şerlf beyden de, lılndiöl 
bir otowohil şoförünün 
fazla para aldığını yaz
ınışllr. 

Maamanh, kendlslle gô· 
rüşlü!)ümüz Şerir bey, bu 
habere hayret ederek bir 
nıuharrlrlmlze demiştir 
ki: 

«-Ayol, bu bir muzip• 
lik olacak. Ben Emanetin 
olomohili varken de oto-
mobile binmezdim. Şim

di de hlnuılyorum. Yalnız 
bayramm 1 inci günü bir 
olomohile hindim, fakat 
t'azla para vermedim.» 

Olonıohillcr, saatlerini, 
tcıızilftta yürP, tashih 'eıv 
S.-yrüsef'er merkczlne kon
trol el tlrmckte dtn•aın e
dlyorlnr. 

Darülacezeden 
kaçan dilencilerJ 

Dauülicezeden kaçan dilen
cilerden Ahmet ile biraderi 
Feyzi zabıta memurlan tara· 
fından yakalanmıf, dün müd
deiumumiliğe tealim edilmiı
lerdir. 

Kaçak rakı ye konyak 
!iunıkapu.la ~işancada 

nuaJam Sofinin ,.c Kmhr
gada terzi Yer,·ant m C\'
lerlnde taharrlyat yapıl· 
nıaş, iki kaçak rakı knı;ı-
111 ile lrnçali rnlil ve kon
yak bnlunnrak rnusadt•re 
;~·Jllml ı;t fr . 

Bu akşam saat 21~ de 

MAJİK SinemuındG 
müsabaka neticesinde kıy
mettar ikramiyelerin tevzii 
münasebetile tertip olunan 

büyük suvarede 
LİAN HED - VLADiMlR 
GAYDAROF ve ŞARL 
V ANEL tarafından temail 

olunan· • 

BEYAZ ESiRE 
nam F ranaız auper filimi 
irae edilecektir. Yann 1928-
1929 mevsiminin son gllnB-
dilr. 



6 S~ife 

Muharriri: 

J1'il Vern 

Son Saat 

Kahram~aıı 
-26-

r Nakıli l 
idris 1Huhtef'r' \.. . ,/ 

Delikanlı nışanlısrnı kurtardı 
Ve kollan arasında, ölüm tehlikesi atlatarak, kayalara tırmanarak 

selamete çıkardı. Fakat acaba tehlike tamam~n geçmiş mi idi? 
Saçlıen dimdik olmuş bir ,, ., ı - Demek kaptan yerbUl 

Mide bajırdı: isminde olan habis .. 
: - Asiye, Asiyeciğim. Ge- Evet.. o mel'un adam ikt-
llyoram. mizi, Necibe ile beni kaçırdı· 

Sonra yayından fırlamış ok - Niçin? 
gibi sahile doğru inen kaya- - Bilmiyoruz. 
bldara .uldı ve gecenin ka- - Sizi nereye götöriyordu? 
ranlığı Jçinde kayboldu. Haydar gemisi nereye gidi" 

Ayni zamanda geminin ka- yordu? 
yalara çarparak parçalanma- \ - Onu da bilmiyoruz, fakat 
sından mütevellit boğuk ve •\.. mademki kurtulduk, mademki 
kesile bir ses kudurmuş dalga \~ artık senin yanında, senil1 
seslerine kanşb. '..\ · kollann arasındayım, artık het 
' Ahmedin: ~ şeyi unuttum. 

- Asiye!. Asiyel. Bu manzara Atina köyünün 
Diye bağırarak gecenin ka· balıkcı kulübesinde cereyan 

ranlİğı içinde gaip olmasını ederken, köyün karanlık so .. 
müteakip arkadan üst üste bir kaklanndan birinde siyah bit 
ses daha akMtti: ğölğe acele adımlarla meçhul 

ı Ah 1 Bu çarpıp parçalanarak batması kalmış, sır sıklam olmuştu. b - Ahmet... met.. ir semte doğru gidiyor, gö .. 
a:!s delikanlıyı bir: az evel neticesi boğulmuşlardı. Hep beraber ( Atina) fene- rülmemek için bir an evel 

d k d · d Ahmet baygın bir halde rinin bulunduğu yere yakın 
iında a çağıran a ın sesı e- köyden uzaklaşmak istivprdu . 

K h olan nişanlısını kolları arasına olan ( Atı"na ) karyesı'ııe ~' 1 

ğildi. Kahn bir sesti. a ra- · Bu adam bir tesadüf eseri 
d aldı. Kayalıkların üstünde ve gittiler. man ağanın sesi i i. olarak kurtulan Haydar gemi" 
di · yıkılan fener binasının yanın- Yolcular burada bir balıkçı 

Evladı gibi sev ği yeğenı sinin · süvari ve sahibi kaptaJJ' 
Ahmedin böyle göz göre gö- da toplanmış olan köylülere evinde misafir edildiler. Ah- Yerhutbr. 
re kendini tehlikeye atması seslendi: met bala bayğın duran nışan- Y erhut, gemisinin ~lars 

kl. Kah .. - Buraya bir kişi gelsin lasını hiç ayılmıyacak zanne-iyi yüre 1 raman agayı · çarparak parçalanmasını müte" 
şaşırtmış oldu. Ahmedin arka· Genç Ahmedin değişmiş derek: akip geçen şeylen, Ahmedi11 

k · · F •esı· ı·ıe ve adeta emreder gı'bı' - Asiye Asiyecı'g" im Sen 
sından atlama istemışti. a- "" ·· ·· Asıye ve Necibeyi nasıl kur" 
kat bir kaç adım atar atmaz olan bu hitabına köy delikan· öldün mü senin o güzel gözle- tardıklarını, söylenen sözleri 

k.os koca gövdesi ile kayalıklar hlarından biri karanlığa doğru rinle bana baktığını artık gö- karanlıkta köylüler arasın' 
d .. atah;nak suretile cevap verdi. remiyecekmiyim? üzerin en uçacagı ve parça· karışarak tamamen dinlemiş. 

)anacağı muhakkatı. Bir çeyrek saat sonra köy Diye dövünerek aglıyordu. duymuştu. 
V M·t B .. N · delikanlısı Necibeyi ve Ahmet Genç kız bir müddet sonra an ı en, rua, ecıp (Atina) mn sonlarını de ge--
k.. ı·· ı bi · · t ·· te Asiyeyi kollarının arasında gözlerini açdı. Ahmet sevgili-ve oy u er zım ına cıyı guç- çip yağmur altında uzaklaşır .. 

lükle zaptettiler. tutarak yukarıya çıkarmışlardı. sinin kendine g~ldigini görün- ken dişleri arasında mınldaJJ"' 
Bu müddet zarfında Ahmet Kahraman ağa gelinini böyle ce delicesine bir sevinç içinde: dı: 

çevik vücudu ve bu andaki ümit etmediği bir anda gö - - Asiye.. Asiye. - Üsküdara kadar dalış 
haleti ruhiyesİnin verdiği cür'et rünce manda ulumasını andı - Diye bağırarak üzerine ka- epiy yol ve zaman var! 
ve maharetle, bir somnambül ran bir uhıma ile: pandı. Bu müddet zarfında Sefer 
gibi kayalardan aşağıya ka- - Asiye! .. Kızım .. Yavrum!. Asiye de delikanlıyı karşım- ağanın Asiye hakkındaki 
yarak deniz kenarına inmeye diye bağırdi. Köylüler ve fe- da görür görmez gazrı ihtiya- emirlerini yerine getirmek içiJJ 
muvaffak olmuşhı. ner bekçileri· kara yolculannm ri kollarını açarak bir sevinç elbette bir fırsat bulurm. 
-Asiye!. Asiye! diye bağır- batan geminin bu iki kadın çığlığı koparmışb: [BamecHj 

di. Karanlığı delecek imiş gibi yolcusuna kaTşı gösterdikleri - Ahmet ... 
gözlerini açmış sevgilisini ara- bu alakaya mana vermezler- İki genç bir müddet 
yordu. ken Kahraman ağa, Van Mil- sevinçlerine terk edil d i. 

- Ahmet!.. Ağmetl.. ten, Besim ve Necip te Ode- Hadisatın tevlit ettiği heye-
. Ve bir şimşek ziyası üç beş sada bıraktiklan Asiyenin, can ve şaşkınlık artık geç-
adım ötede ve dalgalar üze- Banker Selimin kızını ne gibi mişti. 
rinde son gayretle çırpınan feci prtlar ve münasebetlerle Ahmet sordu: • 
iki beyaz hayali gösterdi ve böyle Atina sahillerinde ve - Sevgili Asiyem ... Bu gemi, 
bir hamlede ikisi d~ Ahmet bir gemide bulunduğuna bay- senin içinde bulunduğun gemi 
tarafından kurtarılarak sahilin ret itmekte idiler. ne gemisi? 
kaya tozlan ·üzerine getiril- Yağmur haia yağmakta - Ah Ahmet! sorma ha-
diler devam ediyor, fırtına el'an şımıza gelenleri. Bu gemi bi-

Kurtulan yalnız onlardı. hükmünü sürüyordu. zim Odesada iken beraber ve 
(Haydar) gemisinin bütün mü- Herkes iliklerine kadar, mal almak için gezmesine 
rettebatı, geminin kayalara kemiklerine kadar su içinde gideceğimiz Haydar gemisi. 

Piyango mü~ 
düriyetinden : 

{300,000) adet zahire tebak .. 
kuk cedvellerinin yapılan mii .. 
nakasada son bedelj, haddi 
layık görülmediğinden yenideJJ 
münakas:ısma devam edilmek 
üzere 30 mayıs 929 perşembe 
günü saat on beşte Piyango 
müdürlüğünde müteşekkil mii .. 
bayaat komsiyonuna müraca•t 
olunması. 
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Sahife 7 

Yüzlerce eşi arasında... mutlaka bu simayı eör.:. 
Dünyanın en kuvvetli -niye mühtaç mısın~? 

telsiz istasyonu 
Japon)' adadır 

S ı A haJde Jaı>onJarın diğer on posta ile ae en v- radvo istasyonları seste
rupa gazetelerinde gördü-' · ıı k 
{Jünıfız ıııaltirnata göre bir rlnl buraya yo ayaca . 

kadar kuvvetli olmadıkla
seneden beri Toliyo cıva- .. ; için Japon ınuslklsh~i 
rında yapılnıal\la olan tel- bir müddet daha i~ldemı
slz lstasvonunun inşaatı yeceğlz dernektir. 
bu ay haşmda bitmiştir. Dikkat değer bir nokta: 
llu telsiz istasyonunun Toliyo tel~iz istasyonunu 
lllürsile met'lwzi Tokyo bir Alman ~irketi yap
Şehrinin it;inde. fakat an- mıştır. 
tenleri ve bütün makine- Telsı·z 
leri Tokvo ~ehrinin hari-
cinde, yenı; ve etrafı la· 

tnanıen hoş bir bahçenin Cuma $!ünleri 
bir küşesindedir. Ses Tok- d.. d 
Y<>dan nıuntazam bir kablo QÜD UZ C ÇB.., 
ile ista ~yona nün<lerilmek- lışmalı. 
te istaslvondan da ha- Bize telsiz hakkında bir 
vava \•avdırılmaktadır. is- melilup gönde.ren bir ka
~voiıuiı anten tellerinin riimiz diyor kı: 
tızunıuuu üç yüz metredir. Jlad y o proğramlarını 

Du nıalümatı veren Av- vazan hh· mecmuayı a<:ıp 
rupa mecmuasmın anlat- İ>akarsamz; Avrupada her 
lığına nörc Tokyo istas- telsiz istasyonunun lıay
Y<>nu sfffi'Ölki halde dün- ram ve talil günlerinde 
Yanın ~en kuvvetli istasyo- yalnız geceleri değil, ra
nuduı· ve cihaıım herhan- kat oündüzlerl de sabah-

h tau al\şama kadar çalıştıkla-
lJ( bln--nolilası ile mu a- rmı görürsünüz, halh_!-lkl 
bere etmek iınluinma ma- bizim telsiz Cuma guu- d 
ilktir. }~t şimdiki hal- leri susar, konserine an- Flbette haVlt" : ses k:"tfidlr, evinize bir ra yo 
de bu istasyon yalnız tel- cak akşanılaı·ı bermu~t makinesi alın;z. her akşam kendi kendinize balo ve-
grar nlıp vermekte kul: snat (7) de huşlar .. telsız reblllrslnlz. .. dil 
lanılaeaı. telefon merkezı ısta lyonumuzu vazifeye Ahize almak için ise hiç tereddut etmeden gl e-haıtnd0 'kullcanılması bir da,·et ederim.. k M ~ a"'ı(Jıı· 

'Q Kemalett · Süknı ~~ce~k~-~y~e;r~:.n!:a~:er:;_~a~w~a~z;. ;~;;;;.·~'::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l--Üddet neclkecektlr; şu ın .. . 
~;;;;~~a~;;;;;;;~~!!!!!!l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!± 
--.... .... Radyoda ... 

- Aınan efendirn. Felaket!. Karınız trenden 
düştü. 

- Ziyanı yok. Biletim gidip gelmedir. Dönüş
te alırım. 

Bu eece ne dinli· 
Yeccksiniz? 

ece A vrupanın 
Karllcrimizden bazıları her. r ,;·ırçaların pro-

muhtelif istasyonlarında çahnaceda il '. bu arzuyu 
~ ı·ı x mızı ist er, Uranılarmı yazma\ •u• ' r . J·ftn yok· fakat 

ı , r l eğe maalese ım ~ . ' 
tamamen sa e m ct'meğc elimizden gel-
okuyucularımızı nıemnun , d~dlvoruz. Hu yolda 
diği kadar çahşacağn~ızı vatşte tuınün bu gece 

ı k uzere · · ·u ' hir başlangıç 0 ma rogramlarını yazıvoruz: 
llluhtellf istasyonların P • • 

Saat Radyo Pari Metro 

• 1744,17 

< Gl 

f:.yfel 1470 
475 Berlin 

Bre lav 321 

w 1648 

519 
545 

20 

20,36 
20,20 
17 

19,30 
20 

20 
22,15 

Komedi Fransez san'atkar
larından Aleksand-r tara
ftı .dan monoloğ .. 
Kon-er 
Cazbant 
Bağdat halifesi: opera 

prcm; Jgor opera 
Bc.rlin gibi 

Halle şarkıları . . · 
Onstaot kah_-Y-c~nın komıen 
Kremlin kilı~cın 
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Aşkol un gelin hanıma 
Fransada güzel bir kız evleneceği gün tuvale
tini yapan fakir bir kızın ağlamasından müte
essir, hemen arkasından gelin esvabını çıka
rıp müzayedeye koyuyor. Topladığı 16 bin 
frankla fakir kızın düğününü bir halta son

ra kendi dµğünü ile beraber yapıyor. 
Ôyle bir hadise vardır ki 1 bir hıçkınk sesi, nakadar ha· 

:ihya yüzünde yaşayan bütün fif olsa ~a gene İvonın kula· 
kadınları bila refriki cins ve ğına gidiyor; birde ne görsthi 
mezhep bila milliyet yakından Tuvaletini yapan kız için 
ve candan alakadar eder. için ağlamıyor mu .. 
Kadmlar daha genç kız iken lvon çok ıyı kalpli 
bu her gün bir parça daha bir kız. Zavallı itçi bir mOd-
yaklaşan mühim anın heyeca· det hık mık dedilPen sonra 
nını duyuyorlar... Bu an gelip gördllğü tatlı ve mliifik iırar 
geçtikten sonra ise duyulmuş karıısında bütün dertlerini 
[1eyecanJann tatlı hatırası ta- döküp anlatmıya başlıyOf: O 
lıassürler içinde kadının bü- anlata dunun, salonda tC:p an-
~ün hayatın~ kaplar.. mış olan zengin vaJQbar d ... 

Zannederim . ge.lın olmak, vetliler sabırsızlanıyorlar. Bir 
evlenmek hadısesınden hah- an evel gelin hanımı görmek 
settiğimi anladınız. Evet.. Yer t b 'k t k dfigün · ·' . . . ,_ e n e me ve ıçın 
yüzi.mde hıç hır genç kız yok- ·ı · f t l'kl · 

k. ( ı· ) . . · k d' . verı en zıya e şen ı enne 
tur ı ge ın ısmının en ısıne başlamak istiyorlar. 
verileceği günü sabırsız bir ,,.. Halbuki gelin hanım tuva-
hcyecanla beklemesin. Gene let odasından bir tfirlü çıkmı-
hiç bir kadın yoktur ki gelin yor. Nihayet salonun kapısı 
olduğu günü hatırlamasın. açılıyor. 

Hele bu gelin olmak keyfi- ___. ./ Herkes ıüalfi phlü elbiae-
yeti candan sevilen bir sevgili si içinde ay gibi parbyacak 
Ue beraber olursa.. veynlcri de aerlıal izdivaç liler toplanmıya baılıyorlar. olan gelin hanımı görmek için 

Matmazel Yvan Fransanın karan veriyorlar#Aşk perisinin Gelin hanım da sftslenmek, gözlerini kapıya dikiyorlar. 
(Dijon) şehrinin en ğüzel kız- ender nimetlerinden biri ... Or- arkasına gelin elbisesini giy- Fakat .. Hayret .. Salona ge· 
larından biridir. tada ne engel, ne üzüntü ne mek için tuvalet odasına gidi· len gelin hanım... Gelin 

Hem ğiizel.. hem ğenç hem de göz yaşı var. yor. BUrada (Dijon)un tuvalet hanım amma arkasında dn-
d~. z.enğin bi~ ana ve babanın Saadet, tereyagından kıl çe- salonlarından birine mensup ğün ve gelin elbisesi yerine 
bırıcı~. evlad_ı. . . ker gibi kolaycacık geliyor. genç bir kız gelin hanımı slls- sade ve basit bir rop giymiı .. 

Üstund t tr b d Yvon zengı'n olduguv ndan lemek için beklemektedir. . . . • e ı emıyor, ır e- i Bu ne demek! yoksa dil· 
d k l A b b fakirlerin, parasızların bu za- Bu kız, fakir b r İşçi kı· ıgı ı ı o muyor. nası a ası d zıdır. Kendi gı'bi fakı'r bır' günden genç kız vaı mı ger-
k t f d man a çektikleri sıkıntıdan ... 
ıfcagı~ın ~ ra ıbn a pervatne.. haberdar değil. O, yalnız delikanli ile yakında düğün- ti? 

k şt~ u ız, ub güzel von genç kız kalbinin me'sut inki- leri olacak. Fakat her ikisi Herkes birbirine bakınırken 
ema e ermeye aşJamış bir şafı içinde yaşıyor. de parasız olduklarından dü- İvon salonun ortasına doğ· 

genç kız ğibi kalbine bir Düğün günü yaklaşıyor .. Be- ğün meselesi geciktikçe ge- ru ilerleyor. Elinde tuttuğu 
aşk. tohumu eki~or · yaz ipekli elbiseler içinde taç· cıkmektedir. Yvonu ıGaler- ve giymediği gelinlik elbiae-

ılk bahurın ılk güneşt Jar, mum çiçekleri ile süslene- ken ı:avallı İfÇl kızın gözleri sini kaldırarak tatlı sesi ile 
3ltmda bmurcuklarını açan k ı· olacak J .. l' re ge ın ·· sulanıyor. Kendi gelin olacağı şun an soy ıyor: 
çiçekler gibi İvonun kalbi Yvon istediği gibi zamanı düşüniyor. - Hanımlaı·.. efendiler. 
güzel bir delikanlının hararetli de bir gelin elbisesi yaptın- Acaba o da bir gün sevği- Bugün benim gclfn olduğum 
mevcudiyeti karşısında inkişaf yor. Bu elbiseye bütün kızlık !isine kavuşacak, o da arkasına gün. Binaenaleyh en mes'ut, 
ediyor. hüviyet ve benliği ile merbut· günün birinde f von gibi telif en bahtiyar bir günüm. Bayle 

İki genç birbirlerini sevi - tur. pullu elbise giyebilecek mi? bir günde ben her tarafımda 
yorlar. Sevişiyorlar ve ebe - Nihayet dügün günü davet- İşidilmesin diye zaptedilmiş Mabadi 13 sahifede 



.. , 
Mavrs 
~ ~ a 

Son Saat 

"' 
Sahfe 9 - a w 

nema 'D 

li '.'Rezalet,, Üniversal şirke 
(luı en yeni filimlerindendir. 
fil?ra Laplant) ın oynadığı bu 
rn!ın kısmen seslidir .. Sinema 

unekkitleri ( Rezalet ) için 
dasat güzellikte bir. filimdir, 
, ;nıektediler. 

u ..,.~ej!n~d Denni ( Ünivers~ı 
~e~ ile yeni yapbgı bir 
bin avelc mucibince tayyareye 
at~~ten menedilmiştir. San'· 
i'a Ü kaydı koydurmama
«>Ia.!alitnıış, fakat muvaffak j 
. -aınaftır. ı 

G İsveçli sinema yıldızı Gr, . 
arb~ ~ollivuta dönmüşUr . 

R:smımız sanatkarın Nivyo 1 · lllüvasalatını ğöstermekted~ ~a 

Hollivut haberleri 

Sesli filimler Amerikan sinema saatkarlarından üç meşhur 

sima arasında garip bir müsabaka yapılmasına sebep oJmus

' ur. Ayrı ayn seslerinin başkalarınınkinden yüksek olduğunu 

'·-.
1ia eden Lüi, Ben Liyon ve Duglas Maklin bir mikrofon karşı

sında toplanarak avazları çıkbğı kadar bağırmışlar, fakat aletin 
:ıapteffiğt karmakarıtık gürUlttiden her hangJ bir tarafa hak 

:itecek bir netice islihs?.li "kabil olmam·ştır. 
1 

.--

"Sevdiğim kadın,, Nosuvaı 
Kerrinin yeni bitirdiği bir 
filimdir. Margaret Morris ve 
Rohert Frazer eserde kend\
sine refakat etmektedir. 

Filim bir melodramdır. Mev
zu bir çapkın adamın başına 
-;relen vak'aları anlatmaktadır. 

Molli Odey çalıştığı şirketteı 
çıkarılmış, mukavelesi feshe
dilmiştir. Buna sebep yıldıznı 
fazla şişmanlamasıdır. Zaifle-
yınca tekrar işe başlıyacakbr. 

Meşhur sinema san'atkarı Vallas Berri üç cı ''~~le .is~rah 
etmek üzere Hallivuttan ayrılmış, bir sayf ı ,. .• .:ı!~.~ştir. Rt 
simde kendisini, kar•smı ve c ' ~;ği iki k' •• ;s.nt goruyorsunuı. 

'[b•t .... llİlll .............................. ,BSL~P'i~:;s:ıM'te&f.'!.'Cl!lv.~ı;:;ll 

ı' nerikanıo bir çok sahil şehirlerinde plajlar açılmış, <i{.n, 
nceleri başlamıştır. Resmimiz Margaret Li ve Kateri.n K av

fordu, birbirleri ile sevişen hu iki &iııcma yıldızını böyle bir 
eğlence eanumda ıöatermektedir. 

Sinema yıldızı Rakel . T orres 
yeni bir tenis kostümü ıcat ~~
miştir. Bu kostüm boks elbı. 
sesini andırmaktadır. 
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- Floryan - dan 
Ta\'f&D kardeş her kesi 

kendisine dost sanacak kadar 
saf ve iyi kalpli bir hayvan
cddı. Rastgeldiğine daima iyi
lik eder ve bu suretle pek 
çok dostu olduğuna inanırdı. 
Ona bir kaç defa ccçok dos

tu olanın hiç dostu yok de
mektir » dediler. Fakat tav
fail kardeş bu s6zlere hiç ku
lak asmadı ve rastgeldiğine 
iyifık etmekte devam etti. 

Meseli çayırda otlıyan bir 
beygir görse hemen gider : 

- Beygir efendi! şuracıkta 
pek yakında ne güzel ve yem
yeşil çimenler var.. Ağzınıza 
layık.. Gelin sizi oraya götü
reyim. 

Der, beygire iyilik yapardı. 
Ôk1izü görse yanma yakla .. 

ŞU'.:_ Ôküz efendi. Eğer ha .. 
raretiniz varsa sizi buz gibi 
souk bir su menbama götü -
reyim. 

Diyerek anı hızmet ederdi. 
Ôyle ki taqan kardeşin 

iyilik etmediği hemen hemen 
biç bir hayvan kalmamıştı. 

Tavşan, kazandığı bu kadar 
dostlar sayesinde hiç bir gün 
aalanb çekmiyeceğfoi ümit 
ediyor, bu kadar çok dostun 
her halde limn olduğu zaman 
ona · yardımda bulunacağına 
emin bulunuyordu. 

Bir gün, tavşan kardeş or
manın bir köşesinde sırtüstü 
yatmış bacaklannı havaya 
kaldırmış, yaz keyfini sürüyor-
du. 

Birden kulağına av köpek-

bir 

. <:&,~· -. . ,. -· ~,... • '-4\ .. .. ".- ... ...... :-..... 
' 

- Yavrum! kardeşini gelirde karnını doyurayım. 
- anne!. Onun karnı tok! demindenberi bütün kelebek-

leri yedi. 

leri ve tazılarımn sesleri, hav
lamaları geldi. 

Bir çok avcı tavşanı görmüş
ler, uz erine köpek ve tazıları 
saldırmış} ardı. 

Tavşan kardeş hemen yerin
den fırladı ve ince bacaklarının 
bütün kuvveti ile tab'anıanm 
kaldırarak kaçmıya başladı. 
Fakat tazdar daha hızlı ko~u
yorlardı. Tavşanın yakalanaca-
ğı muhakkaktı. Zavallı tavşan 
kardeş bu tehlikeli ve 
sıkınblı anında heman dostla
rını hatırladı, öküze koştu: 

- Aman öküz efendi, dedi, 
kuzum beni kurtar. Ahınnda 
gübreler arasında olsun bana 
bir yercik ver. Beni sakla. 

O küz hiç oralı olmadı: 
- Vallahi yavrum, dedi. 

Bak, inek teyzen beni. çağın-

yor. Oun yanıu gitmek lazım; 
seni dinliyecek vaktim bile 
yok.. 

Tavtm kardeş at efencfıye 
koştu... { 'l 

- Kuzum at, canım at, be
ni bir yerde sakla .. 

Diye yalvardı. At, sözde 
çok müteessir gibi 'görünerek: 

- lmkinı yok, dedi. evde 
kısrak teyzen doğuruyor. Mi
safir, akrabalar hep eve dol
dular. Hatta bana bile yer 
kalmadı. 

Tavşan kardeş kime iyilik 
etmi§, kime (dostum) demİf 
ise hepsine müracaat ettJ ve 
hepsinden de ters yüz ve ters 
cevap aldı .. 

Hiç biri taytam ölüm~ 

den kurtarmak için en ufak 
Mabadi 13 sahifede 
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82 günlük çocuk! 
kadının söylediği doğru ise facia... 

Ancak doğurduktan 
sonra kazayı an amış! 
Son günlerde hukuk 

nıahkcmcsinde hususiyeti 
haiz hi r hoşa n ma da Yası 
rü,yet olunmustur. 

Dul olarak k()cava var
tnış, otuz beş, lurl~ yaşın
da görünPn bir hanımm 
kocası, yaslıca bir zat, 
karısmda·n ~ıyrılmak isti
Yor ve sehcı> olarak ln 
Şunu süyHiyortlu: 

- • ·a ·il ayrılmak istc
llıem, hflldm bev<..•fcndi 
hazrt!tlPri. Biz hu ~hanım
la Allahın emri, ıwygam
herin lmvlilc al\li izdinıç 
eyliyf'Jiden lam scksf'll 
iki oün sonra bu hatun 
dCınyaya ıümhür gümbür 
nur· lopu niui hir oijlan 
Uetirdi. Evet, ne fazla ı e 
ek · "''· · ık, ralrnmber:ılrnnı hc-
S.'lbü kitapla arzediyorum, 
tanı sekseiı iki nün sonra 
bir nece sabaha karşı bir 
Ofilan doğurdu! Hu ~·almz 
apu acizin dcfjil, ımra ~m
da katmerli dal, hudak 
~almış hoynuz laşnuıyaıı 
eı· kocanm haisi istiirraJl ve ..... u 

ıybirarı olsa nercktir. 
nen hu {JUYJ'i kahili ha
~ln_ı ~ehehii !'\aiJden naJ 

0:hhı talrtknn. 'l'alftk caiz 

S 
ur nıu'! Allahu ülem bb

ava 
k 

fl, olur. Hen )\endi 
arn . ıanıdan fetvasını Y('l'-

dını«> p.. . .. 
1.. • •unı soz mı~au öv-
uyoruuı 11 ı·ı· ı· . . 1 hai · a \ \l \aza~ ı 

z ıııahk · 1 emeı u vaıuzdan 
lUUcil . .. 1 
kara n~ce amel olunacak 

ı·ı ., ... ~ 1 
yolun<): < ~ anenin talebim I 
de zeı·ı~ ~U<lur edect•ğin
Yoktur! ece şekkü ~üphem 

- 1\ü.11 
sadımz a:ıı~fendim, nıak-
Zatı ı11ilerı Ş•ldı, yalnız .... 
kablel izdiva bu hanımla 
luşmadı{jınız ç. tanışıp bu
çocuğun b:ui~11.d<~, yani 
tinden evel ha z~ıvaç vak-
1\Jadere.. ... neı ı)edcrü .. 

- Haşa: kabul 1· haşat e nıem, 

- Dur, a efendi hazret-

lcl'i, ne telftş hunıruvor· 
sunuz. Daha söz.ün iıeli 
nıürat ettiğini tefehhüm 
etmeden .... 

- "lyakından tefehhü
ınü teyaldnın ettim, efen
dim . .\cizane lep deme
den leblebivi anhvanlar-
danım! • • 

- Ya! O halde c-cYabı·· 
nızı beyan buyurunuz'! 

- Esta(jfirullah! Her
hangi bir emri vaki izdi
vacı le. hil ve tacil eyle
memiştir, efendim. ıiea
dcniz zamanı şehahele 

has zaaflardan külliven 
hl•riyim. llcııutımt vus.latı 
al ahı izdintca tehir ede"' 
IJilPeek Jrndar m ütelıam
mit ve> ~abur ve mül<>Nı
ni. im. ı;h, şu hale oöre 
de artıli seJ\sen iki günde 
(:oeuı· tevlit cdehilcc~k 
kadar galatı lahial bir 
nıahhiku aeip addetmez
siniz hPni herhalde efen
dim. Eijt•r, sahi galc;t ı hll-
lmt ise.!ıcn htaliki cle{jilim, 
hoşa sumınc haşa! Uelki 
tahiratım biraz nayri nıc
nus ise df', zannımca tav
zihi meram edebildim 
de{iil mi"! ' 

- Anla~ıldı, efendim, 
:uılaşıldı! 

Sıra Jrndmm sorguva 
<;ekilnH•sine gelili, fakat .•. 
ilanım, çolc açık lrnlılli 
idi, inkür ve t~vil vadisine 
apmadan, safvel , ... e safi

vetle hirerbirer anlattı: 
· - Bir yere nıisafirliije 
gitmiştim. Gece yatısıııa 
lmldnn. GecP yarısı oldu . ' 
vatalila idim. Yarı uvku-
~la, yarı uyanık, .... bil: bu
naltı hi ·settinı. Bauırmak, 
havlnrınak istedim, ağzı
m; açamadım. Bir külçe 
halinde yatalmldım. Uu 
Yaziyct, yarını saat mi, 
hir saat nıl sürdü, bir ara
lık ralıallandnn, uözlerimi 
a(jtım. Ter içinde idim. 
Zahir a{jn·Iık hastı, dedim. 
Hani bazen uyJ{uda olur, 
öyle işte. 

Odada kimsecikler yok-

Matbaa ve gazetelere ... 
Satıhk A·vrtıpa mamulatı harf 

Almanyadan uetirtmlş olduğumuz 10 ve 12 punto 
harf' almak isleyenler idare müdüriyetine mü

racant etmelidirler. F iat her yerden ucuzdur. 

I• aç!arlnlZI Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
; ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze eckr 

Aiye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Fosfotin Necati:~:~~ ~~tteı:;:~~ 
yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır. 

Üskü arhlara mÜJ. de Çocuk gıdalan em-zilc, pant:alon . mu. 
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirioğa, lastik sonda, de
rece gibi bUcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtn
yat ve levazımı tıbbiye mağa~sında ucuzca tedarik edilir. 

-
"1 - S eylanndan itibaren eUtten l(ettllMe eama"ı 
Vfl neşvu nUması eana••.,CS• ıatımaı 9dllen .ve 
--- ern,.,.ı.ı;s .. , ... .,auru ••dAI olan ---

• 
FOSFATIN 

FALİER 
sayl)~nde temfn edlıtr,. f'pafattn Faller 
yavrulnrın yüzıerıne tazelik ve pent>elUı. 
adel;'ita kuvvet verir. ve Onları aÜrbO~ 
kılar 

Yalnız bl• F<1a1Jltır varctJY , 

o da FOSF ATİN F ALIER dir. 
• C Atamett ..,.lka ı 

~~nnnnnnnn~nnnnnnnnnnn~n~~ 

~ Yavr.lınuza en iyi ŞHY• veriıu1. ) 
C YaHııııuza 'alııı:r. en ınufit rle~il ayııi nnıand~ ll!n·ctlı ) 
( 'r cılıhi unsuru gi?aiyt_:yi yı•rin~. Yanı.m~a kın·vet. ver· j 
( ııw~ 't . ııglanı hlr vucutla lıuyü~mek içın ınuktezı her ) 
, şcyı camı lıulunan (Glakso) vu verıniz. 
~ Dün\anın her tarafında bfr mih·ondan fozl'a kunetli ,,, ) 
·( gurbuz çocukların ebe,·ernı GLAKSO:'l'UN fln dv~rişli erı ~ 

~ e· . , ~ 
( cmhı \'I' en !laf çocuk gıdn~ı olduğuna kanııat getirmi~ler. ~ 
~ <lir. Glak!lo h<'r yr:rde !latılır. NfimııneJer me<:cıın:n veri11r. ~ 
( Umumi arente~i J. V. Vital ve. şurek:l!lt kflmpanı Limtl'l. ) 

( Posta kut u~u l tan bul 62 ) 

~uvv.vvv~uv.vvv~vuv.vv.~v.v~vJ 

tu! Halbuki eYlendikton 
selisen iki gün sonra ağ
rım tulup ta çocuğum 
dfınyaytt gelince, o g~ 
nıisafir Jrnldığmı eYde hır 

taarruza uğradığıma hükm
,~tt im. ili<; kabahat.im, rı-
zaın olmaclığı halde, uy
kumdan, uaflclimden is
tifade eden meçhul biri, 
hana tasallutla butunınuş 
olacak. Bu efendiye va-

rırken, hatta vardıktan 

sonm bile o geceki ha
disenin mahiyetini, Ut!he 
kaldığımı kat'iyen bUmJ· 
yordum. ·e yapalım? olau 
ol mu~ 

Mahkeme, bo izahat ve 
itiraf üzerine, yeni karı 
kocanın boşan.malanna 
karar vermekte fazla te
redd üt etmedi. HükQm 
qlldlrildl, dava blt.W 
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Poliste .. 
Iİlektebe girmek 

icin aranılan 
J 

fartlar? 
Pofts mektebinin «36»· 

ID8I devre imtlhaular:na 
erelkl gün başlandıymı 
pzmıştık. Bu de,·rede 
mektepten neş'et edecek 
eleadDer «165» kişidir. 
imUhanlar «20» gün son
ra bitecektir. «40)) mcı 
de~ için mektebe ne 
luidftr potts, ne kadar 
namzet abnacaOı hakkında 
henüz emniyeti umumiye 
müdürlüöünden bir i~'ar 
nkl olmamıstu·. ~Jaama
fih şehrimizdeki ru("rJH·z
.terde mektebe günderil
mek izere tl01is n~ mua
vin efendilerin tefrll~ma 
başlanılmıştır. Polis ıneli
teblnd~ de namzetler kay
dedllmekted ir. 

Pollslii)e namzet olarak 
kabul edllebilm~k için 
askerllQlnl yapmış hulun· 
mak, «!10» ya!;?tnt {)f~t;rne

mlş olmali, « t,G.t l> boya 
malik oloıak. tamüssıhha 
ve orta nıektep tahsili 
görmtiş olmak liizımdır. 
Bu Ş4!'raltl haiz olanlardan 
şimdilik «f 00)) lilşi, polis 
n1ekteblnde oku t n l n n 
dersleri idrake ve ihataya 
kablllyetle~I olduğu imti
han neticesinde anlaşıldı
Aı takdirde, namzet olarak 
kabul edileceklerdir. 

Bir izalei 
bikir davası 

Fatihte otoran Emine na
mmda 15 yaşında bir kw 
Unkapanında arabacı Ahmet, 
Memduh ve Osman isminde 
nç kiti igf al ederek yangın 
yerinde bir bodruma götür
mDşler, bikrini izale etmitler
dir. Dün Eminenin şikayeti 
Bzeri11e llçü de yakalanmış, 
müddei umumiliğe teslim 
edjlmiflerdir. 

İspirto için bey'iye 
Haziran lptltlasııulan iti

baren müskirat ha' ilPri· . 
ne dükkaularmda sar Ye 
mügayyer ispirto bulun
durup satmak şartile müs
kirat bey'lye tczket•esl 
verilme()•' bnşlanıhwak
lll'. Ayol zamanda ecza
cılar da sar ve münayycr 
ispirto satacaklaı·dıı·. 

~on Saat 

Kıiclik 
hi/\dye Çok garip bir adam 

Ben çok yaşadım, çok gez
dim, çok gördüm. Hayabmda 
pek çok garabetlere, pek çok 
garip insanlara tesadüf ettim. 

Fakat bunların içinde bir 
tanesi var ki onu hiç unuta
mam. Bu garip adamın ismi, 
Alessandro Vergani idi. Bu 
Vergani cidden garip, hem 
çok garip bir adamdı. 

Meseli herkes, yazın, sayfi
yede, deniz kenarında yahut 
ta yaylada falan oturur, öyle 
değil mi? • 

V ergani, yazın şehide ya
şar. Kışın bntün dünya şehre 
indiği zamanda o sayfiyeye 
çekilirdi. 

Garabeti bundan ibaret olsa 
insan öpüp te başına kor. 
Halbuki onun garabetleri 
bundan ibaret değildi. 

Siz kışın ne giyersiniz? 
Tabii, fan ile ve palto. Y azm 
ise, hiç şüphe yok beyaz 
keten pantolon, ve sadakor 
ğömlek. Değil mi? 

Alessandro Vergani hiç te 
böyle yapmaz. 

O, yazın fanile ve kürklü 
palto, kışın ise beyaz keten 
pantalonla sadakordan incecik 
bir gömlek giyer. 
Dahası var.: 
Hepimiz, malum, sabahleyin 

hafif bir kahvaalb yapar; öğ
leyin ise göğdeye okkalıca 
bir şeyler ·yuvarlarız. 

Verganı buna taban tabana 
zıt hareket eder: Sabahleyin 
patlayıncıya kadar yer, tıkanır. 
öğleyin agzına bir lokma bile 
koymaz. 

Bu garip zat fakir makir de 
değildir. Bilakis şehrin en 
ileri gelen zenginlerindendir. 
Fakat irat sahibi olan Vergani 
diğer irat !ahiplerine ve diğer 
zenginlere hiç benzemez . 

Faraza, hayvan beslemek 
hususunu ele alalım. Malum
dur ki insanlar umumiyetle 
at ve ya köpek beslerler. 

Vergani böyle bir şeye 
kat'iyen yanaşmaz . Hatta 
papağan, tilki , ayı , maymun 
v. s. gibi hayvanlan da garip 
bulmadığı iç.in beslemez. 

Onun ehlileştirip daima ya
nında taşıdığı, yemek sofra
sında kar~ısına alıp yatak 
odasında biie ayrılmadığı bi
ricik ıevğili arkadaşı vardır: 
İpopotam! 

Muhterem okuyu.cularım , 
öyle sanının ki artık bana 
hak vermeğe başlamışlar, ve 
dünyadaki en garip adamın 
Alessandro Vergani olduğunu 

tastike yc'maşmışlardır. 
Bununla beraber, ben kendi

lerini tamamile ikna etmek için 
kahramanımıza ait bir misal 
daha zfkredeceğim. 

Son günlerde Verganiyi 
dehşetli bir musiki merakı 
sarmıştı. Ama nasıl? Geceleri 
adamcağızın gözlerine uykuyu 
haram edecek derecede. 

Vergani, kendi kendine 
şöyle dOşllndn: 

- Bir orkestrada mevcut 
sazlardan birine çalışmak hiç 
te fena olmıyacak.. Acaba 
hangi sazı seçsem? .. 

. . . . . . . 
- Hiç birini de beğeneme-

yorum ki ... 
- Keman nasıl? 
- Herkes çalıyor ..• 
- Flüt? 
- Çoban çalgısr •.. 
- O halde viyolonsele 

başla!. 
- Viyolonselin ıesi insan 

sesine yakındır .• Beş para 
etmez .•. 

- Davul çal 1 
- Davulun sesi uzaktan 

boı gelir amma. yakandan çe
kilmez •.. 

Ve yanın saat süren bu de
runi muhavereden sonre Ales
sandro Vergani saz olarak 
kendisine kontrbası seçti! 

Şimdi. mehtaplı gecelerde 
c°'kun bir sevdalı nıhile, pen
çeresini sımsıkı kapadıktan 
sonra, odada serenat çalıyor. 

Mevsim yazdır. Verganinin 
sırtında kilrklU palto var, ve 
karşısında kontrbastaki sere
nadı dinleyen koca kafalı bir 
ipopotam. 

Nakili: 
CelAlettin Ekrem 

Yeşil gün bayran11 
Yeşil HiliJ cemiyeti umumi 

katipliğinden : « 31 » Mayıs 
' cuma günü içki düşmanlarının 

Yeşil gün bayramıdır. Bu gün
de genç yeşil hilalciler 
« İçki sağlık ve varlık 

düşmanıdır ,. ibaresini taşıyan 
nozetleri meccanen dağıdacak
lardır. Öyleden sonra saat 
13 buçukta köprü Boğaz is
kelesinden hareket edecek 
olan 59 numaralı vaporla Bu
ğaz ve Adalarda gezilecek 
saat dokuzda Köprüye avdet 
edilecektir. Mefkure bayramı
mızı bütün arkadaşlanmıza 
kutlularız. 

Mayıs 31 

~c yriscf Ain 
.Ml!rkez acentesi : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 
Şube acL: ı1tası: Mahmudiye 

hanı altında. İsarnhul 2740 

İzmir sürat postası 
(GÜLCE~IAL) vapuru 31 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı 1ZM IR e gidecek 
ve Pazar I 4, 3 o da tzmirdcn 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükem
mel bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Bozca ada postası 
( c;ELIBOLU ) vapuru 1 

Haziran Cumartesi ı j de idare 
rıhtımmdan hareketle [Geli
bolu , Lapseki , Çanakkale , 
lmroz, Bozcaada] ya gidecek 
ye [ Çanakkala, Lapseki, Ce-
libolu lva u~ravarak gelecektir. 

Antalya postası 
( l~EBOLU) vapuru 2 

Haziran Pazar I o da Galata 
rıhtımından hareketle [ lzmir, 
küllük , Bodrum, Rados, Fet
hiye, Einike, Antalya J ya 
gidecek "e dönüşte mezkur 
iskelelerle Birlikle '[ J(ııdifili , 
Kalkan , Sakız, Çanakkale , 
Gelibolu J ya uğrayarak gele
cektir. 

f udanya po~tası 
(~IAR:\IARA) vapuru Salı, 

Cuma . ( KOC.\ELl) vapuru 
Pa7.ar , Çarşamba 9 da idare 
rıhtımından hareketle ı\lud.:ınya 
'c Gemliğe gideceklerdir. 

Yenı eserlsr: 
Muhit 

Muhit mecmuasımn 8 inci 
sayısı çıkmıştır. 

F ER A H S H! EM A D A 
Büyük müsamere 

Neyzen Tevfik, tanburacı 
Osman pehlivan 
Sinema - tiyatro 

Şehzadebaşı MİLLET tıyatrosunda 
Bu akşam Naşit bey temsilleri 
Hafız Bürhan bey incesaz heyeti 
DÜGÜNDE MAHKUMİYET 

Komedi 4 perde 

Piyango müdüriyetinden: 
(12) kalem kırtasiye edeva

tının pazarlık suretile 2 hazi-

ran 929 tarih pazar günü saat 
on dörtte piyango müdürlü
günde müteşekkil mubayaat 
komisyonunda yapılacağından 
verecek olanların pey akçele-
rile mezkur komisyona mtira
caatları, 

·. ' 
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1 
Duvar 

• .LVakıli: 
icindeki ölü ı 
Aİunet Cenıaleddin • 
-26-

Tam o dakıkada 
Pencerenin camlarından 

biri birdenbire kırıldı 
Banker bu sözleri söylerken 

genç kwn bileklerini yakala-
mış ve bu nermin bilekleri 
kemalı tiddetle ııkmıya bat
lamışb. 

Marsiyal Zambarof şimdi 
daha büyük bir şiddet ve 
huşunetle devam ediyordu: 

- Tekrar ediyorum! Gerek 
iıtiyerek, gerekse arzun bıl~
fına benimle evleneceksin. 
Kabil değil elimden kurtula-
mazsın .•. 

Bu me:ı:buhane şiddet kar-
şısında genç kız kemali ve
karla doğruldu Ye soguk 
kanlılıkla: 

- Sizin gibi -dedi- icabın
da müdafaadan mahn1m bir 
kadını tehüit etmekten bile 
çekinmiyecek derecede alçal
IDış bir adamın yüzünü bile 
görmek i:Stemem. Nerde kal
dı ki omı zevç olarak kabul 
~de bileyim. 

Ve kendisini tehdit eden 
alçak herifin küçük bir hare· 
ltetini bilcuığ.(Szdcn kaçırmıya-
rak gül ağacından mamul 
!arif yazıhanesinin göztindcn 
ldiçlik bir Japon kaması çı
kardı . Mektup açacak olarak 
~tirnal edilen bu kama çok 
11Vri ve keskindi. 

Marsiyal Zamborof genç 
kazın kamayı eline aldığını 
&örünce acı acı güldü ve bir 
adım geiiliyerek : 

-Beni öldürmek mi istiyor· 
::·:edi, galiba aana, katillik 
b beni nevini boğazlamak 
il~~usbnda btiyük bir maharet 
luı 15~ etmiş olan sabık nııan· 

6il'etmiş olacak 1.. 
ıial ~~~~m.ayınız !.. Ellerimi 11 -.aıuıızıa lekelemek iste-:m · S.izi değil kendimi 61· 
~~ • Çünku bana yap
nıelct.e zillııe teklifi kabul et· 
lllek b': Ic!'tiıdi ellerimle öl-

Marsly l ayırlı •.. 
tahmin • Zambarof hiçte 
b ve teh vunı 

u metinane h:,:uı etmediği 
sında irgildi ve: eket ka111· 

- Elyuıl.. Deıuıii 
yok!.. diye bayt...cJı.n lllzum~ 
reııç kız kllçtık a.. .. _· Halb~k~ 
ucunu kalbinin~ aıvn 
m11tı. Ve katil ai'!1h~e da1a·

1 ıbl . 141 ın 11vr 
ucu e . senın kumaşını deli 
geçmişti. P 

Birdenbire pençerenin cam
larından birisi parçalandı ve 
rüvelver tutan bir el odadan 
içeri uzanarak bir silih ıesi 
ifitildi. Mermi, Elyanm elin
deki kamaya isabet ederek 
sivri ucu genç kwn sinesinden 
kaydırmıştı. 

Sonra silah iki defa daha 
gümledi ve iki mermi Marsi-
yal Zambarofun sağ ve sol 
kulaklarını adeta yalayarak 
geçti. 

IX 
Borsa oyunu 

Marsiyal Zambarof hakika
ten mucize nevinden kurtul-
muştu. Sağa ve yahüt sola 
kımıldanmış olsaydı hiç şüphe 
yoktu ki beyni delinerek bu 
fani dünyaya çoktan gözlerini 
yummuş bulunacaktı. 

Silahların gümlemesini mii
teakıp banker bir müddet 
tatkın bir halde kalmıştı. Ne 
kımddıyatiftlyot, ne bil' keıtme 
olsun s6ylemek iktidannı 
kendinde hissediyordu. 

Elyana gelince: bu harikul
ade müdahele karşısında oka-
dar müteheyyiç olmuştu ki 
merminin ucunu sinesinden 
çevirmiş bulunduğu kilçük 
Japon kamasını şiddeti heye
canından yere diişurmilşttı. 

Biçare genç kız fedayi ha-
yata karar vermiı . bulunduğu 
bir sırada son dakikada ken-
disinin ölümden değil ölumün 
kendisinden maklaşmasına ta· 
hit olmuştu. 

İlk önce metanet ve soauk 
kanlılığını iktisap eden lam -
barof oldu. Ve kemali ihtiyatla 
pencereye doğru giderek di -
şanya baktı amS: calibi dikkat 
bir şey ğöremedı . 

yalmz halının Ozerine saçıl -
mıt olan cam kırıklanyla du -
van delmıt olln üç mermi 
izinden bqka meçhul adam 
bir nişane bir~~an geldigi 
ğibi çekilip gitınlfti • VA 

Banker mutemet Uf&fl Fa -
biyeni çağırcli ve : . . 

- Duvarin hancıodeki çı -
kıntılara basa basa bir adam 
duvann üatUne çıkmış olacak ki 
bize r6yelverile aleş etb; çabuk 
bahçeye kof.... etrafı ara !., 
herif bu kadar yüksek bir 
duvardan çabucak inemez 1 

rra vşan kardeş 
Onuncu sahifeden mabat 

bir hizmette bile bulunmadılar. 
Tazılar ise mütemadiyen tav
ıanı kovalıyorlardı. 

Tavşan kardeşin artık kuv
veti, takati kalmadı. Sırt üstü 
yere düştü, Bacaklarını hava
ya dikti. 

Artık ne olursa olsun ken
disini avcılann tazılanna tes
lime, terke karar vermiıti. 

Tam bu sırada tazılar or
man içinde bir ceylan g6r
düler. Tavşanı bırakarak cey
linın peşine dilştiiler. Ceylan, 
ince bacaklannın bütün kuveti 
ile koşuyordu. İkinci bir cey
lin daha peyda dldu. Fakat 
bu ikinci ceylinı tazılar g6r
memişlerdi. 

Ceylanın biri yoruldukça 
ateki ceylanın yanına geli-

yor, ve bu sefer ikincisi ta
zılan, arkasından koşturmaya 
baılıyordu. A ~cılar akşama 

kadar bayle k0ta kota ,...ı
dular. Köpek ve tuılarm 
dilleri yorgunluktu bir kant 
dışan fırladı ve nihayet ce)'"' 
tanlan kovalamaktan ftl P9-
tiler. 
Tavıanı da unutarak d&llp 
gittiler. 

Tavşan kardet ceylaalar. · 
yaldaşb 

- Siz, dedi b6yle ne iyi 
arkadaşsımz. 

Birbirinize olan yardnm-
mzla hem kendinizi he• de 
beni muhakkak bir 611mdea 
kurtardınız. Benim yttdetce 
b6y6k ha)'Vanlardan dostum 
vardı. Hepisine ayn ayn mO
racaat ettim. Hiç biri yardım 
etmedi. 

Bunun Gı:erine ceylAnm biri 
tavutan kardeşe fD ce•abı 
verdi. 

- Büyüklerim doatlupm 
inan olmaz. Bir çok faidaiz 
dost yerine bir tane hakiki ff 
sadık arkadaş daha faidelidir. 

Aşkolsun gelin hanıma 
Sekizinci sahifeden mabat 

saadetler görmek isterim. 
Halbuki tuvaletimi yapmak 
için ge!en kızcağız bana ua
detimin nqeai içinde büyük 
bir kalp ve vicdan vazifesini 
habrlattı. Bu kızcağız fakirdir. 
Bir sevgilisi var. Düğünleri 
olmak için ikisi de çalışarak 
para biriktiriyorlar. Niçin? 
kızcağız arkasına bir gelin 
elbisesi satın almak için .•. 

Ben zanginim. istediğim el
biseyi ne zaman olsa gi
yebilirim. Bu sebeple ben, 
fakir kızın bana gBstordiği · 
vicdan yolundan yürüyerek 
onun gBz yaşlan karşısında 
süslü elbisemi giymedim. Beni 
mazur görün ve bin bir Omit, 
bOlya ile yaptırdığım hu el
biseyi şimdi sizin huzurunuzda 

· mllzayedeye koyuyorum. Top-
lanacak para bu kızcağıza 
döğün hediyesi olacaktır. 

lvonun biitnn teessürünn 
bildirerek söyl~digj bu sözler 

çabuk ol; her tarafi iyice ara! .. 
haydi ne duruyorsun? Bu he -
rifin dirisini ve yahut öltisihı4 
mutlaka senden isterim ···· 

F abyen alelacele odadan 
çıktı ve efeadisinin emri veç
bile insan avına çıkb. 

Bu müddet zarfında benzi-
nin solukluğu henüz geçmemiş 
bulunan Maniyal Zambarof 
pnç kıza yaklqb ve haiıwıe 
bakışıyla yeğenini süzerek: 

- Tebrik ederim, Elyanl di
ye homurdandı, doğrusu çok 

bazirun üzerinde derhal te'Iİ-
rini gösteriyor. 1 

Müzayede de herkes birbfri 
ile yarış ederek elbiseyi arb
nyorlar. 16 bin frank para 
toplanıyor ve elbi8e en JtOB .. 

artıran lvonun ilzerinde kalı· 
yor. 

Bunun üzerine lvon darili
leri teşekkilr ettikten sonra: 

- Üzerimde kalan elbiseyi 
toplanan para ile beraber bu 
fakir kıza hediye ediyorum. 
Dügününü de bir hafta IOlll'& 
yapacatun. lstiyonım ki ikimi
zin de cemiyetimiz beraber 
olsun. Bu suretle saadetim çok 
tath bir babra il• biiabltün 
artacaktır. 

Ve hakikaten bir hafta 
sonra, bntnn Dijon halkının 
iştiraki ile şehrin bnyttk 
kilisesinde çifte dljiln mera• 
simi yapdıyor. Şehir milli bir 
bayram gibi tenlik Y•J>IJOt 
ve halk iyi kalpli güzel lvona 
pek haklı olarak ( tnuvvü ce
nap perisi) ismini veriyor •• 

cesur ve cinnetkir müdafilerin 
varmış. Seni çok iyi ve mOes-' 
sir bir surette himaye ediyor-
lar!.. Her zaman tahb etalll
yett~ bulunuyonunl.. Falr;at 
dikkat et.. Şimdiye kadar iti 
güzellikle halledeyim cledim
Ukin bqka yeaite mBracnt 

etmek ltbm• llMıl ·~· 
Heniiz rüştilnil ispat ets-"f 
olduğun ve v&IİD .ıab ile 
üzerinde kaaaai laaklanm • 
lundujwıu unutma, F.IJan.. 

Mabadı var 



Nüfus işi 
Kafkastaki ırk
taş/arımız için 
müzakeredeyiz 

Memleketimizin nüfus işine 
verdiği bakla ehemmiyet ma
ICDndar. Villanın feyizdar ara
mi.Di .urecek ve imar edecek 
ellere iı.tiyacı her zaman var
dır. Geçea sene yapılan nü
fus tahriri lleticeainde « 15» 
milyoa Dllfu.umuz olduğu an
lafÜclı. Hükü~t bu sene 
bqında yesi bir tahrir daha 
yapac.& ve bu defaki tahrir 
blltOn nüfus kaytlanna esas 
olacaktır. Hükumetin bu hu
sustaki kanunu B. M. M. ine 
sevkettiii haber alınmıştır. 

C6mhviyet h tik um etinin 
noktaf uurı "kuvvetli bir 
TOrkiyeniD lliifusu «30» mil
yon olmabcbr,. cnmlesile ka
bili ifadecfır. 

Nüfusmı tebiri için hasta
lıklarla mücadele , evlilere 
muhtelif auretlerle yardım ve 
aafre gibi kususat istatistik 
..adOriyeti tarafından tetkik 
edi'-ekft olduğu gibi ha-
riçteirl 'hrlderdea mem -
leketimize celpleri faideli 
oimlann da celpleri esbabma 
ehemmiyet verilecektir. Y uğo 
l.livya, Baılgaristan, Ruman
yada (1,000,000) a yakın Türk 
vardır. Bıtanlardan bir kısmı 
mühimnıiaiD celpleri kabildir. 
Hükümet bu hususta ehem
miyetli surette faaliyete geç
mek içtn İskan meselesinin 
kat'i surette hallini beklemek
tedir. 

Dfter tat"aftan aldığımız 

malfımata nazaran Ermenistan 
ve Gürcistandaki bir kaç yüz 
bin TUrkün memleketimize 
nakli hakkında evelce cereyan 
eden müzakereye tekrar baş
lanması ihtimali vardır. En 
ziyade niifusa ihtiyacı olan 
mmtakalar Şark ve Trakya 
mıntakalandır. 

Akhna esivermiş! 
Şahsene iaminde ( 35 ) yaş

larında bir kadın evelki gün 
lzmirde hem beş yaşındaki 
çocuğunu,hem kendisini kaldı~ 
rıp denize atmış ve polislef 
yetişip ıkisini de güç halle 
denizden kurtarmışlard t!'. 

Şahsene: 

- Bu iti neden yaptın su· 
aline de şu cevabı vermiştir: 

- Aklıma esiverdi, yaptım. 

Son Snt 

Ziyafetteki hadise 
Nizameddin Nazif B. iza• 
hat ve tarziye veriyor. 
Son Saat guetesinin pek 

muhterem müdürü B. E. ye. 
Efendim. 
Matbuat cemiyeti reisi, Gi

resôn meb'usu Hakkı Tank 
bey efendinin lfıtufkar davet
lerine icabeti bir nezaket bor
cu addetmiş ve evelki gün 
saat 13 te Tarabyada verilen 
ziyafete iştirak etmiştim. 

Pek müessif bir netice alan, 
ve dünkü gazetelerden birin
de beni çok derin bir yeis ve 
azaba ilka eder şekilde istis
mar olunan hadise, işte bu 
ziyafette vuku bulmuıttır. 

Mesele malum. Hakkı Tank 
beyfendiden sonra söz söyli
yen Volf ajansı delegesi , 
henüz yerine oturmuşhı ki, 
yanımda oturan arkadaşlardan 
bir kısmının müşterek bulun
dukları bir heyecan ile ayağa 
kalktım. Çok samimi bir mes
lektaş muhiti içinde ve cidden 
antusiyazme bir halde idim. 

Beni tanıyanların çok tabii 
görecekleri pek muhakkak 
olan kendi konuşma tarzımla 
aynen şu sözleri söyledim : 

- Vay canına yandığım be! 
Gazeteciyi gece yarılarından 
sabahların alaca karanlaklanna 
kadar, yazı masaları başında 
uykusuz pinekleten büyük 
kuvvet.. demek sizsiniz ha! 

Havas! Röyter! Volfl İşte 
beynelmilel büyük kudretin 
üç başı.. Ve sonra sen 
Tas! Seni de bağa çerçeveli 
gözlüğünün altmda pırıldıyan 
mavi gözlüğünden tanıyoruz! 

Hay yaşıyasınız! 
Fakat size şunu da söyleme

liyim ki gazeteci a j ansçının 
esaretini çok .taman çeker 
zannederseniz, hata edersiniz. 
Gazeteci geç kalan bültenlere 
el değdirmeden şapkasını ba-
şına giyebilecek kadar sabırsız 
bir adamdır. · Hoş geldiniz! 
Hürmetlerimiz! Hay yaşıya
sınız!~ 

işte efendim. Ben bunu 
söyledim. 

Bu kübist bir nutuktur. 
Fakat ne olursa olsun, şu 

anda ben pek müteessir bir 
haldeyim. Yüz kişilik bir zi
yafette doksan dokuz kişiyi 
rencide eden bir adam mu
hakkaktır ki muaşeret kaide
lerine riayette kusur etmiş 
bir terbiyesiz addolunur. 

Bir hadisenin istenilmeden, 

vzu edilmekten vukua gelmesi 
mqnı bir mazeret değildir. 

Ne ferden bir şahsı, n~ de 
cem'an bir kitleyi tahkir 
etmek istemed~ğimi tekrarla 
beraber, asabı bozuk bir 
adam ü:ı.:erinde alkolun fena 
tesirlerinden kaynak alan bu 
müessif hadiseden dolayı ge
rek cemiyet reisi Hakkı Tarık 
beyefendiye ve gerekse ajans 
kongresi murahhas heyetle -
rine, murahhaslanmızın reisi 
Tevfik Kamil beyefendiye mat
buat ve ajans mümessillerine 
alenen tarziye veriyorum. Mü
dür beyefendi .. 

Böyle pek müessif bir hadi
se dolayısile sütunlarınw işgal 
ettiğimden cldden milteessi
rim. lBilvesile hürmetlerimin 
kabulünü reca ederim. 

Nizameddin Nazif 
lf. 

Mesele, Divanı 
haysiyete verildi 

Aldığımız malümata naza
ran, bo hadise Matbuat cemi
yeti Divanı haysiyetine inti
kal ebniştir. Yakında bu mü
essif vakanm tetkikatma baş
lanacaktır. 

Adliyede müessif 
bir istifa 

lstanbul icra diresi b aş 
muavini İsmail Hakkı bey istifa 

etmiştir. Is tan bul adliyesinin mü
him bir rüknü olan mumailey
hin istifasına sebep, yeni icra 
kanunu hakkında gazetelere 
malumat vermesi ve bu malu
m:ıtın gazetelerde beyanat 
ıeklinde intişar etmiş olmasıdır. 

ismail Hakkı bey bu malu
matı verdiği için muahaze 
edilmiş, o da bundan müteessir 
olarak istifa etmiş ve istifası 
kabul olunmuştur. 

Hadise mucibi teessüftür. 
Zira bir hiç yüzQnden adliye 
mühim bir rüknünü kaybetmiş
tir. Eğer imkin varsa lsmail 
Hakkı beyin vazifesine avdeti 
temin edilmelidir. 

NıeYUt 
Geçenlerde vefat eden Ah

met İhsan beyin biraderi 
Muhtar Halit beyin ruhuna 
Y eşilköy camiinde yarın mev
lidi şerif o konacaktır. İsti yen 
gelebilir. 
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Kafi de~iL 
Emanet, Şehir 
için bir kimy~ 

hane açncak 
Sıhhiye vakaletinhı Gedik• 

paşadaki kimyahanesi Ankar
ya nakledildikten sonra, lstan
bulda yalnız Emanet kimJa
hanesi kalmışbr. Bu kim~.:ıa
ncye Sıhl-\ye vekaleti kim,a· 
hanesinin naklin<k:J sonra, bir 
kimyager ilave edilmişti. Fa-
kat, işlerin çokluğu k~ısmda 
Emanet kin:yabanesi ihtiyaca 
kifi gelmemektedir. 
Bmıun için Emanet, şimdiki 

kimyahaneyi, yalnız tahlilita 
hasrederek halkm diğer ihti
yaçlanna mukabil yeni bir 
«Şehir kimyahanesi» tesisi le
hinde tetkikat yapmaktadır. 

Kadıköy elektrik 
tirketinin vaziyeti 

Kadıköy elektrik şirketi ak
siyonları tamamile İstanbul 
elektrik şirketince sahn alın-

mıştır. Maamafih, Nafıaca, Kadı
köy elektrik ap~im şirketi 

mevcut addedilmeİJe ve onun
la muhaberatta bulunulmakta
dır. Aksiyonların b~cd<a ele 
geçmesi, ıirketin devam et• 
memesi için sebeP. addedilme-
mektcdir. 

1 

• 
iş bankasından 

istikraz 
Hayat pahalılığını ucuzlat

mak, yangın yerlerini imar 
etmek ve kanalizasyon yap
mak için İzmir belediyesi lı 
bankasından bugünlerde 200 
bfn lira istikraz edeceb..-ti.r. 

Maaş ne zaman? 
Senei maliye dolayısile yeni 

kadrolar gelinceye kadar maaş
ların verilemiyeceği yazılmıştı. 

Filhakika kadroların geç gele
cegı anlaşılmıştır. Keyfiyeti 
nazan dikkate alan hükiimet, 
kadrolarda yapılan tadilib 
telgrafla bildirmiye kar ar 
vermiştir. Bu suretle maaşların 
çok gecikmeden tevzifne bq
lanacaktır. 

Erkek muallim mektebinde 
Bugün saat ikide Erkek 

muallim mektebinde mektebin 
83 üncü senei devriyesi dola
yısilc bir müsamere verile
cektir. 
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İstanbul postan sine evefüi gece l>' 1 •• ız girm~ş. levazim 
anbarındaki hammallara ait yeni elbi.s 1u ..... postaneye ait eski 
elbiselerden bir iki parçasını çalm ştır. Posta idare.J hırsız:(ı 
llolise ihbar etmiştir. Zabıta hırsızı aram k" ·wr. 

f.ly ya çoba- 1 Tabut çula.rda 
'1ın basın P.elen 1 lra.nlı kavga. 

.OYakim isminde ~risi dün 1 Üskticlarda . Ta ~ulç~lar~a 
Sıı1 .. .. • .. .. ı ot.uran ı. r<'l ıle I ks ym dun 
~tıerrıkoyunde kuzu suru::;u ol- gece bir kadın y.i Jnden kav-
f ti.en uykuya dalmış, Lu ga elrrisler , I la~an ~J tuh 
~satı Lulan sabıkalı Arnavut çakı . ile Hüs yini muhte~if 
~ ecep bir kuzuyu çalarak yerlerm n ) aralamış ır. Carıh 
ıtçrnıştır. yalcalanmıştır. 
An . ı A "']ünı Sebepsiz. dayak ... 

sızın ge <;il o Kadıkoyde lbr!!hunafra ma-
r Kasımpaşada Çatma Mes- halle ... inde oturan taşçı Musta-
~t ~1ahallesinde otur~n Lazarı 

1 

fa, ayni maha!l:de sakin ~~k-
«ılrıyadis dün halıç vapu- ret hanımı bıla sebep dov-

~n<la sektei kalpten ölmüştür. I müştür. 
u 5 " " e · z e b · r ç· · .. ş çk 

D Uskiidarda gümrü antre-
1' Ün gece saat yirmi üçte, posunda halı örücüsü Hasan 

0
llane antrepoları önünde ile Ohanees beş kuruş yüzün-de · tıızdç biı· şahsın çırpınmakta den bfrbirledni dövmüşl .... rdir. 

;ıd'llğu görülmüş, derhal bir Oteıc'ie in ı· \EU"I 
.. arıdal indirilerek boğulmak Sirkc.cide oteller'ne m"~teri 
l.lt:te olan adam kurtarılmıştır. celbetmck ~ üzu den Ahmet, 
1' ah'- k b Şehsuvar, Harun, f.. ehmet is -

l{j at neticesinde unun mindc dort kic' dün akcam 
Çin tellasmdan Sing olduğu ortasında birbirlerini güzelce 
anlaşılmıştır. dövmi' şlerdir . 

Vaa· hir kaç 
şeb kesi 

~asırnp:ışada Y eldeğirmeni 
10 ağında Cemil efendinin 
eYinde d" h . l un ta arrıyat yapı -
tııış, şimdiye kadar emsali 
görUlrnenıiş b' b" "kl"kte ( ıoo ır uyu u 
b. O ) kiloluk son sistem 

k 

Hapisaneden çıkan maruf 
yankesicilerden . Ne~ met tin 
evelki gün Fatıhte bır kadı-
nın mantosunu jiletle keserek 
para ve mücevheratını çal
makta iken yakayı ele ver
miştir. 

k:t r~kı ka~am, ( 5000 ) 
ta~ cıhrc, külliyetli mik-

r.da kaçak rakı , cierece , k · "ze · 
anı ol , · Evelki gün a şam u · rı 
naklin~ nıc;udır ruhu, rakı Fındıl:h iskele.,'nde çalışan 

rnahsua korsalar ve K b e ·rop Çantalar k hntn:?1larla cı .-.tı:ış v -
• Kaça\ :.~.~alanmı.~tı~. hanede çal şan hamallar ara-
taı·afuıd gın vası bır şebeke ~mda bir kavga çıkmış, dört 
taca ta:i: ... ~pıldığından zabı- ' hamal çala ve kanca ile baş-

a 
I Elektrik şirketl
i nin lzmitfe yap

fıraca(jı tesisat .... 
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Gu m ru km em ur -
/arının Jıepsine 

ikramiye vermeli 
Elektrik şirketinin İzmitte İstanbul gümrükleri memur .. 

bir fabrika inşa etmek istediği !arından ikramiye alamıyanla-
yazılnııştı . Nafıa erkiinından rın başmüdüriyete müracaatla 
b'rinin verdiği izahata göre, kendilerine ikramir~ verilme-
şirket İzmk suyundan istifade diği takdirde vazifelerine de-
için mahailinde masrafı ken- varn etmiycceklerini bildirdik-
disine ait olmak şartile f c:nui lerini bu sabahki aı kadaşları-
tetkiknt yapmak üzere müsa- mızdan biri haber vermektedir. 
ade istemiştir. Bu mesele etrafında yaptı-

Nafıaca, müsaade edilirse, ğımız tahkikata göre; ambar, 
I şirket tetkikat yaptıracak ve manifesto ve muayene me· 
1 
neticede Nafia Vekaletine İzmit- murlarmdan gayrı biifımum 
te yaptıracağı fabrika tesisat erkanı memurine ikişer maaş 
imtiyazını almak üzere tek!ifat- nisbetinde ikramiye veril-
ta bulunacaktır. miştir. 

Bu tesisat için başka şirket Rüsumat memurlarından bir 
ve gurup müracaat ederse, kısmı ikramiye alıyor da diğer 
bittabi en müsait şeraiti ihtiva kısım neden alamıyor?· 
eden teklif tercihan kabul 

1 
İşte mesele buradan çık-

edilecektir. maktadır. 

un 

Polis müdüriyeti tarafından 

İkramiye alnmıyanlar, mani
festo ve muayene memurları
nın teşebbüsleri nazarı itibara 
alınmamış ve kendileri ikrami-
yeden mahrum cdi~m!ilerdir. 

yeni teşkil edilen Polis tabu- Halbuki iddia edildiğine 
runun günden güne terakl<i 
ehiğ' görülmektediı-. Bu c~~ göre ikramiyeye en 7!.iya.de 
leden olarak haziranın 1 ci hak ka:zammlar, bu lnemur-
c martesi günü İstanbul ve ]ardır. ' 
Beyoğlu tabur mensupları sa- Diğer taraftan muhafaza 
bahleyin saat (8

1
5) ta sultan memurları da ikramiyeden is-

Ahmet meydanında, Üsküdar tifade edememişlerdir. 
ve Anadolu cihetinde bulunan . Rüsumat idaresiniiıt memur-
polis taburu mensupları da larmı ikiye ayırması ve bir 
haziranın 5 ci günü teftiş e- kısmına ikramiye verip diğer-
dilecek bir yürüyüş yapacak-
lardır. 

dii..:ll.U. ....... e şa utuk 
s "·y "yecek 

Başvekil İsmet paşa Hz. 
B. M. M. nin tatil edileceği 
gün siyaseti dahiliye ve hari
ciyemiz hakltında mühim bir 
nutuk irat edecektir. 

Başvel il, bir iki güne ka
dar imza ve B. M. Meclisine 
.;evkedilecek ohm Tiirk-Fran
._,•z ve Tük-Yunan itilafname
lerinden de bahsedecektir. 

lerine vermemesi her . halde 
doğru değildir. Biri yer, biri 
bakar; kıyamet ondan kopar; 
derler. 

Rüsumt müdüriyeti umumi-
yesinin ikramiye alamıyan n:" · 
murlara da ikramiye vereceı;ı-
ni ümit ederiz. 

· 1 giliz ene çıktı 
İngiliz lirası bu sabah (1006) ,.. 

kuruşa yükselm'c:tir. 

Polüs üç ... nctl şubede 
Polis dördü.ıcU ube mü~ 

dür muavini Celal 'Dey, mu-
vakkaten üçüncü ·:eye mc 

r~~~~;·~· ;a~b~a~ş;ıa~n~ıl~m~·~st~ır~.!P! }arından ve ellerinden ehem
miyetli surette yaraıunmışlar- ' 
dı. Ca h h&mallardan altı 
kişi dün rnr. ıfuzcn mi.ıdd:ı
umumiliğe tc lim edilm' ' ... rdtr. 

· zmir ~ tenisçi er 
eeliyor 

İzmir tenisçilerinin İstanbul 
1 tenisçilerile karşılaşmak üzer~ 

bugün şehrimize geleceklerı 

f!iink·· ı ~ \l. la.v • 
knudilli tas ta . • 

alınmıştır: nesınden 

Dün azami hararet '>O 

mur edilmişti . 
sx--~~~~;;::21s 

Bueün 'iı 
İngiliz 1006,0 · Fran,. 

12,33; Liret 4 L içre 
2,50; Dolar Da-

d «~ » crec1:, bu sabah «l
4 tecedir. Bu gece ri.izcr~» dl e

ff ş· 6c.ı.t ıa-
1 ımal, hava bulutıud . 

ıl f 'f w Ul. 
a ı yagmur muhtemeldir. 

~r~s111an be,ediye 
Kandillide bul nan Ana

dolu hisarı belediye daire ... i 
Anadolu hisarı iskelesi yanın
daki bir binaya taşınmıya bı~-
lamıştır. 

haber alınmıştır. . 
Mü abakalar yarın Taksım

deki Lavteniı:: s:ıhasmda yapı-

la .. aktır. l k' 'd' 
İzmirli tenisçiler a tı ışı ır 

ve altısı dn ingilizdir. 

hili 93,75; Altın Ann-
dolu 24,SS; Ru ' 
Tramvay 72,75;Duyuıı19l>,' 

İş Lankasından alınmıştır. 



İstanb:.ıl vilayeti enıvali n1etruke müdüriyeti 

ınaha l si ~oka01 N. 
. 

nevı 

Hacı M ta'fa Çobançeşmesi atik 2 cedit 4 fevkani odaları müştemil kagir 
mağazanın 48 hisse itibarile 4 
hisse tam ve 1 hissenin rubu 
hazineye ait hi83Cllin kıymeti 
muhammenesi 

lira 
800 pefİJI para ile 

mahallesi 
Ahı Çelebi 

sokağı N. nevi 
Limon iskelesi atik 79cedit1 ma odalar dükkinın 120 lıiase

de 25 hissesi 
ııwhammen kıymeti 

lira 
2M>O dört taksitte 

Balada evsafı muhnrreı' emlakin hizalarında gösterildiği veclrile hazineye ait hisse1eri 
blhmia edilen bedeller ile 9 - 6 - 929 tarihine müsadif pazar günü saat 1'5 te müzayedeleri 
~- knrı-erdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüule 7,50 hesabi.le pey akç~ri ve ya mute
r;e,. banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna mliracaatları. 

malkıllcsi .\. nevi kıymeti muhamınt!ni 

lira 
l 250 dört taksitte tnaa• bahçe ahşap hane ~ · .. y Kcyiçi 'apur iskelc~i 1 Q 

*ştcmilatı: 3 oda 1 mutbal.. 1 hal.I. 
Bal~ evsafı muharrer hanenin bcddi dört taksitte tediye edilmek ilzere 1250 lira bedeli 

111Wrammen ile 2-6-929 tJrihinc mu::>aclif p.17..ar giinü temdiden müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 
bedeli muhammenin \ üzdc ) cdi tmçuk hcc:abile 93,i 5 lira ve ya muteber banka meknıbilc 
~emvali metruke sa tıs komi ... \ on~a miıracratları. 

mah.tlle~i 

..,e, kctiyc 
,.,okağı nevi kıymeti muhemmenesi 

lira ibrnnbun caddı.::-i G6 maa bahçe hane 
4000 sekiz taksitte 

Mii~tcmiltltı· füiylik ,.c J,üçük 1 r oda bir mutbak Ye iki hah\. 
Balnda ~ san muharrer hanenin l 6-lJ2Q tarihinı.: ımisadif cumartesi gönü saat 15 te temdidcn 

hıiüll{İ\ etinin nılıza) cdı.: i mukam.:rdir. 'j aliplcrin bedeli muliamnreniA yuzdc yedi boçnğu hesabilc 
'tetnin;t akçc1cri 'e 'J mutt:h r b. nh ı n cktupl,ırilc emvali metruke sarış kfuisyonuna müracaatları. 

Ştelvemaneti ilanları 

Şehremanetinden: Bedeli 
kqfi 2111 lira 52 kuruş olan 
Ed.inıekapıda Hacı Muhittin 
mahattesinde kilise soağında 
11 numaralı hanenin kat ve 
yeniden yapılması kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şartname almak 
ve keşif evrakını görmek için 
her gün levazim müdürlüğüne 
ırelmeleri ve teklif mektupla
rım da ihale günü olan 20 
Haziran 929 Perşembe günü 
saat onbeşe kadar mezkur 

.müdürlüğe vermeleri. 

* Şehremauetinden : Y enıka -
pıda katip mahallesinde ıılbo
yacılar cadd~ .. .'nde 6.ı! ıumaralı 
baraka. Balatta kar. b mc -
haUosinde dibek caddesinde 
arsa. Ed'rne kapma Hatico 
sultan mah<llle inde çukur bos
tan sokagmdr: b... çe pazarııkla 
k raye verilebekL r, taiiplerin 
4 Hazira11 929 S .. Iı günü aat 
on beşe kadar levazım müdür
lügUne gelmeleşi. 

' ... 
Anadolu hisarı da·r i bele

diye müdürlü~ i.:11d n: Kandil
lide gôksu caddc.s;nd_Li da1rci 

\ IJ.mt 'C'kaleti cclilcsinin re1m1i ruhsatnıınıeıtiııi haiz 

Halk Daktilo Derıanesi 
SirJ..ı•cide ftuhiıı prı.:ın ot.-.Ji karş,sındıı Oervi~ler sokağı No. IS 

1 fer gnn (9-20 rırasınd:ı arıu edilen suutforde lıanıınlorıı ve beylere 
1.:-ıı~lı bir metot dahilinde Vt' muhtelif markalı yazı makineleri üzerin<lt• 
ınii .ıit aiLI · iki :ı.yıla daktilo öğretilerek miinasip v:ı.zifeler teminine 
dclıılet <'d:lJı~i gihi makine ile yKzılınası matlup Türkçe, Fraı\sızca, in-

gılizce ve Alıuıınca yüı işl<'.rİ ~t· kııbul olunur ....... . 

İstanbul icra dairesinden : 
Eleni hanımın borç aldığı 

· bin liraya mukabil vef aen 
mefruğ bulunan lıtanbul F e
nerôe Abdi subaşı mahalle
sinde Ayazma sokağında 18 
numara bir bap hane otuz 
gün müddetle icra kilinan 
müzayedesinde yedi yüz elli 
lira bedelle talibi uhdesinde 
birinci Hıalesi yapılarak ibalei 
kafiye yapılmak üzre on beş 
gün müzayedeye konulmuştur. 

Hududu: Merohi kilisesine 
ait hane ve Pclihron efendi 
hau.esi ve emvali metrukeye 
ait hane aydınlık mahalli ve 
Ayazma sokağile m"hduttur. 

Mcsahası: Kırk altı metro 
tPrbiinde araziden kirk üç 

b\; ediye binası Haziran 929 
iptidasından itibaren Anadolu 
ıi - rrnda vapur iskelesi yanın-
daki merhum İsmet bey vere
ses · yalısına nakledileceği ilan 
olunur. 

metrosu bina üç metro aydın
lık mahalidir.: 

M6ştemilib: Hane haricen 
kirgir, dahilen ahfap dört 
kattan ibaret ve bodrum ka
h da vardır. Zemini mermer 
bir methal altı oda bir kori
dor. üç koridor sahanlık iki 
hala bir matbah iki odun ve 
kömürlük bir çamaşırlık iki 
aydınlık mahali iki kiler 
bir taraçayı muhtevi olup 
ikinci ve üçüncü katlarda 
caddeye nazır odaların önü 
şahniş ve ilzeri balkondur 
Elektrik ve T erkos vardır'. 
Kapu ve tavanlar yağlı boyalı 
ve dıvarlar istarnpa nakatlıdır. 
Hanede yani Papadopulos ef. 
kiracıdır. Fazla malumat 926-
9146 T. dosyadadır. 

Yüzde beş zamla taliplerin 
kıymeti ınubaınınenesi olan iki 
bin beş yüz liranın yüzde onu 
nisbetinde pey akçasını tes
limi vezne etmeleri ve 20 ha
zıran 1929 tarihinde saat 1 S e 
kadar ihalei katiyesi yapıla
cBığı ilin olunur. 

\ 

ı Haziran va klaşı vor 
_, -

Bundan ı.oııra yalnız yeni ~azı kııl· 
lıınılacnktır. Om n iı,iıı hir arı t•\ el 

ADLER 
Yazı makinelerini 

te<lıınl. edini7. 

ADLER makinesi 
A\"rupada ilk imal edilen yazı 

makine"idir Tanhi inı:ılı ı 898 dır. 
Bütüıı <lürıyııda ~imdi) e kııdaq80l)O 

ADLFR makinesi 
~atılmıştır. l lurfkriıı ıııu' uzi 'Ll· 
ruşu lıu ıııarkay:ı mahsus 'e nııı· 
ha. .. mlır . .Aıındolu için seyyar rne· 
mur arıplruZ. 'l'ürkipı için vekih 
umumi RIŞAR \"OLE Galstıı 

Vo~ ~odu han 7- ı o GalJta posta 
kutuı;u 44i Biluıııum y:ızı ,·r 
hesap makiıı:ıları aıelye,,j: Müte
lıaıısı Lir \iman ııı::ıkınistinin 
tahtı iJnrLııimledir. 

UFUK 
BİÇKİ DİKİŞ MEKTEBİ 
Dikiş bilen hanımlara 
ÜÇ VE ALTI AYDA 

Makastar, hiç dikiş bilme
yenlere bir ve iki senede 
terzi diploması verir, diplQe' 
malar Maarif müdürlüğthıdell 
tasdik edilir. Usulü tedrif 
asrın en son metodu üzerine
dir. Taşradan talebe kabul 
edilir. Kayıt ve şerait içiO 
mektebe müracaat. 
Beyazıt Sabuncu han sokak: 

No. 7 

Sun 8aatin. ildn tanfesİ 
Kuruş --1 G ncı s:ıhifede santimi 25 

13,12,l 1,IO uncu » » 50 
9,8..3 üncü > > 120 
2 nci > > 200 
1 inci » » 400 

'Telgraf:· İstanbul Saat 
ilan ınulılr\ i,aııııu dikkat olun -

mııklıı beraber lıu hıısıı-tu mes'ııli) et 
kabul edilın"7~ 

C:ızctcırıizılc i ııtişur edı•ıı bütilJl 
) nzıl:ınn hakkı malıfıı7.dur. 

Abone şartlan 
Vilayetler için: ·t·nrlik ı 700, altı 

aylık 900, üç a) lık 500 kuruştU;r· 
l'~nebi ıncmlekNlcr için: Scııelık 
JOOO, allı O) hl.. 1 &00, uı: il) lık 900 

kuruştur. 

21Zilhicce1347 

Giırıcş 

Oglı· 

ikindi 

4,3:ı Akşam 
12,l 1 Yııtsı 

1 h,JO lnısuk 

Mes'ul mudür Selim 


